




































nxodel-tip

DARE DE SBAMA

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

Nr. 2 1 05 8906- din X).10.2022

Date cu privire la autoritatea contractant[:

de atribuire a contractului de achizi{ii publice !
tr

tr

Denumirea autorititii contractante Directia Educatie Tineret qi Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chisindu

IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traran2l12

Numir de telefon 022776711

Numlr de fax 022765421

E-mail oficial ac h i z i ti i d ets bo trrruea(lgLlq"1l*gg1L

Adresa de internet http ://d c'tstpta n i ca. nd/arr

Persoana de contact (nume, prenltme, telefon,

e-mail)

Frunzd Inna

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

ocererea ofertelor de preluri nlicita{ie deschis[ lAltele:
findicalil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:

Tb"l rbt..t.rl,rt .rntractului d" u.hi,

Cod CPV 4s200000-9
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aoliciirii altor proceduri decdt licitalia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental

)l\Dl.!:!l-!...g,.ru,!.c..t*gtl:.:.llp!)

Nr: Achizitii.md ID 21058906
MTender ID
ocil s- [r3 u,c1 rr I :M-D: 165,-i"90 5 i i 0i]117

L irk-ul : http s : //achi zitii.mdl r o lprb I i c/!9!49421QI t2! I
Data public Ftrii 22.0 6.2022

Procedura a fost inclusi in Planul
de achizifii publice a autoriti{ii
contractante

r Da rNu
Link-ul cf,tre planul de achizilii publice publicat:

h ttp s : //cl etsbotani,qa. nd /p l an-

Anun{ de inten{ie publicat in BAP
(dupd caz)

Data: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1 6 5 5 9 0 5 5 3 0247 ? tab:contract-notice
I-int -rt: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1 65 5 905 5 3 0247 ?tab:contract-notice

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(clupa cuz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie
rLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse

externe; nAlte surse: [Indica{iJ
Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 56 046 710

Clarificdri privind docutnentalia de atribuire:



(Se va completa in cazul tn care aufosl solicitale clarificdri)

Modific[ri operate in documenta]ia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarificlrilor 22.06.2022-12.07 .2022

Denumirea operatorului economic https ://achi zitii.mdho I public/tende r I 210 5 8906/questions

Expunerea succintl a solicitirii de

clarificare
https :i/achi zitii,mdh o lpublic/tende/2 1 0 5 8 906/questions

ExDunerea succint[ a rfispunsului https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er I 21 0 5 8906/questions

Data transmiterii 23 .0 6.2022-12.07 .2022

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

findicali sursa ut,ilizatd ;i data publiciu'iil

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

findicali numdrul de zileJ

PAnd la terrnenul-limitb (data 28.01.2022, ora_l0:00), au depus oferta 3 ofertanfi:

Nr. Denumirea
operatorului

economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. GIESENA l 0076000765 1 9 GUTAN Simion
siesena2008@smail.com

) SC Foremcons SRL 1 00560000 I 878 Axentii Dumitru
cr i stinasai na(Dsrn a i L corn I foretn consl@tu!,tu

J. Techno Test SRL 1 003600030906 Burdila Gheorghe
i n lb (lDte c h n olstlL !u!l; sh . b t r rt l i l a(rr) t c c h n o te s t. r n d

Informalii privind ofertele depuse qi docutnentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de c[tre

operatorii economici:

Denumire document

Denumirea operatorului economic
GIESENA SC liorenrcons

SIII,
Techno Test SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, ff!!9!9!pf!!4

Propunerea telinic6
Deviz Forma 3,5,7, graficul de executare a lqqldr!!]411913 n!--1!);

prezentat prezentat prezenla/

Declara{ie privind valabilitatea ofct'tci prezent0t prezental prezenl0l

Propunerca flnanciarii F3. I prezentat Drezentat prezent0l

DUAE Drezentat prezentat prezent0l

Garanlia pentru o1'ert[ (anexa nr. 9) prezentat prezentat prczenlttl

Certiticat privind lipsa sau existenta restantelor la bugctul public
national

prezentat prezentat prezenlat

Garanfia pentru lucrari executate 6 alii prezent0t prezenlat prezentcl t

fornrular (ancxa nr, 22)
Aviz Dentru Darticipare la licitaliile publice

prezentat prezenl0t prezent0t

Documente de calificare
Se va consmna prin; prezentut, neprezentot, nu c9!e!,p1!llcle

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile

lesale din tara in care ofertantul este stabilit
prezentat prezenlat prezenl0t

Ccrtificat privind managernentul calitAlir ltrcr[rilor confbrm
standardelor ISO 9001; 14001; 45001

prezentat prezentat prezental

Certilicat SSM Nivelul II persoanei responsabile de SSM prezentat prezentctt prezenl.0l

Certiflcatul cle atestare Tehnico prof'esionali a dirigintelui de qantier prezentat prezenl0t preze nttt t

Anexa 1 2 prezentctt prezenlat prezenl.ctt

Anexa l3 prezent0t prezcntdl prezenl0l

Anexa l4 prezentat prezent0t prezenl0l

Ancxa I 5 prezentat prezentot prezenlal.

Anexa I 6 prezentat prezental prezent0t

Anexa 1 7 prezentat prezentat prezenlet

Act bancar care va dcmonstra disponibilitatca de bani lichizi l5%.
din valoarca ol'ertei

prezentat prezenlot prezenl0t
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(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitale cu cerinlele din

docuntentalia cJe atribuire ;i se vq consemna prin; prexentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informalia privind corespunderea ofeftelor cu cerinlele solicitate:

* fn cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei.finale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
lehnice " , se va consemna. prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " it't cazul necorespunderii)
Evaluarea tehnicd aJbst efectuatd de cdtre inginer DETS Botanica ;i $ef DETS Botanica.

Pentru elucidarea unor neclaritSfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin{ele

stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
econ0mlc

Pre{ul ofertei
(fbr[ TVA)*

Cantitate qi

unitate de
masura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1 GIESENA 50 289 s49.37 Conform
devizului

+ +
SC Foremcons SRL 55 997 754.8r

Teclttro Tesl SRL 6t 419 392.64

Data
solicittrrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

01.08.2022 GIESENA clarificare Se anexeazi la dosar

19.09.2022 GIESENA ,Iustificare conform deciziei ANSC Se anexeazi la dosar

Ofertan{i i respin gi/descalifi cali :

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi cI rii
SC Foreurcons SRL pre{Lrl propus este trai mare decAt oferta operatorului desenlnat

cAEtigdtor.
Grupul de lucru a depistat urlrdtoarele abateri:
- in Borderoulde resurse (Forrna 3) a DevizuluiNr.2-l-7 ;i
Devizul Nr.2-1-9, s-a constatat c6 SRL Foremcotts, a micgorat un 9il'
de resurse (Devizului Nr.2- l -7 rnateriale poz.

4 1,5 5,63,61,68,69,J 0,7 2,7 3,7 6,7 B; Uti la.i e de construcfii poz, 1,2,3,4)

(Devizul Nr.2-1-9 rnateriale poz. 69, utilaj de cottstruclie poz.l) in
comparalie cLl ofefta prezerftatd de cdtre SRL GIESENA, din

aceleaEi devize. Conform calculelor efectuate suma abaterilor
constituie 10957,53 lei inclusiv TVA. (Calculele se anexeazd).

- SRL Formcons nu intruneEte criteriLrl solicitat de cdtre

autoritatea contractanti, conforrn p.l3 din attutt{ul de participare,

potrivit cdruia, operatorul economic era obligat si prezirlte experierl(a

sirnilar[ in conformitate cu cerinfele prev[zt-tte itt anultful de

parlicipare. AnalizAnd ofefta acestuia, se constat[ c[, SRL Forelrtcotrs

nu a prezentat niciun contract exectttat in ultirnii ani cu o valoare de

75% din viitorul cotrtract, iar in Anexa 13 gi contractele prezentate

surna cdrora cunrulativ ar indeplini acest criterir-r tltt pot fi acceptatc

de cdtre autoritatea contractantd, deoarece chiar dac6 sttnt discrepan{e

intre terrlenul de executare stipttlat it.t cotltractele prezentate ;i
terrnenele de facto stipr"rlate in procesele velbale la terlninarea
lucririlor, acestea sunt toate pentru executarea lLrcrdrilor de

alimentare cu apd qi canalizare, cu excep(ia contractului ilt valoare de

17 404440,98\ei.
Deci, rezultd c[, chiar dacd autoritatea col]tractatttd ar accepta

cel rnai valoros contract din experien{a execLrtlrii ltrcrbrilor de api qi

canalizare care conforrn auexei constituie suma de 13 059984,41 lei,
inclusiv contractul privind cottstruclia Relelelor electrice Externe ilt
valoare de 2 924305,70 lei, qi contractul rnen{ionat uai sLts, sttttla

cumulativd ar constitui cel mult 33 3 8873 1 , i 5 lei, pe cilld sulra
cumulativd a contractelor executate ilt ultimul an de activitate ar

a
J



trebr.ri sa fie egalS sau mai mare decit valoarea viitorLrlui contract, or,

in acest sens, toate contractele prezentate au fost executate in Lrltirnii

2-6 ani.

Techno Test SRL pre{ul propus este mai tnare decAt oferta operatorului desemttat

c0$ig[tor.
Nu a prelungit tennen de valabilitate a ofefiei.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile r
Alte limit[ri privind numSrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: findicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut r
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pre! r
Cel mai bun raport calitate-cost r:

(in cazul tn care fn cadrul procedurii de atribuit'e sunt aplicate ntai multe criterii de atribuire, ,\e vor

indica tocrte criteriile de atribuire apli.cate ;i denumirea lolurilor aferente)

Infonnaf ia privind factorii de evaluare aplicali:

(Se va completa pentru loturile care au/bst atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calilcrte-prel

sau cel ntai bun raport calitate-cost)

Reeval uarea ofertelor:

(Se t,cr completa tn cazul tn care ofertele au fost reevaluate repetat)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertS Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n ?onderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsurl

Pre{ul unitar
(fIrr TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

l-ot I GIESENA Conform
devizului

50 289 549.37 50 289 549.37 60 347 459.24

Motivul reevalulrii ofertelor deciziei ANSC nr. 03D-579-22 din16.09.2022

Modificlrile operate Decizia srupului de lucru nu se modificd

in ,.rrrrra exarnindri, evaludrii Ei compardrii ofertelor depuse in cadrr.rl procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie
in temeiul art. 7l alin. lit
Argumentare:
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Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

GIESENA 27,09,2022 giesena2008 @gmail.com

SC Foremcons SRL 27.09.2022 c l i $_ti _n a g a i nA(ir) gnr ai 1. c-ro nr ;

[ir rem co n sfr)m ai I . t't-t

Techno Test SRL 27.09.2022 rn !b@"Leqhtra1e;1. uli ;

eh. burd i la(aIcc htietg:sl, u-t d

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

Ittcru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2

J 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice qi/sau fax I

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

n 11 zile in cazul netransmiterii con'runicirii
prin mijloace electronice ;i/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decit pragurile
prevlzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunic[rii
prin miiloace electronice pi/sau fax I
J l6 zlle in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice gi/sau fax I

(Selectali terntenul de a;teptare respectat. Calcttlarea terntenelor prevdztrte de Legea nr. I 31 din 3 itlie 201 5 pt'itind achiziliile ptLblice'

incltrsiy cr terntenelor de aqteptare, se efectueazit tn conforntitate cu prevederite TITLLILUI IV Capitolttl [ (Calculareo 'l'ermenului) al

CodulrLi Civil al Republicii Moldova).

Infornralia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dat[ se completeazd doar itr cazul

ip care la procedura de achizilie public[ au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art, 32 alin, (3) al Legii nr.

5

Contractul de achizi\ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
au tohton/
Cu capital

mixt/asocicre/
Cu capital

strtri n

Nuntlrul
pi data

contractului/ acordului-
cad ru

Cod CPV

Valoarea contractului
-fernten tlc

valabilitate al
con tractu I ui/aco

rd ul ui-cad rufhrii TVA inclusiv'l-\/A

GIESENA SRL
Capital
social

145
l0 .10.2022 45200000-9

50289 549,37 60 347 459.24
31.12.2024

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

(DA)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali sumcr cu TVA)

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

45200000-9

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

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun rapoft calitate-pre! n

Cel mai bun raport calitate-cost I



l3l din 3 iulie 20lS privincl achiziliile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contestaliilor Ei/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii: Ion M,

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confiry{orectitudinea desfdsurdrii procedurii

rte aihizilie,fapt pentru care puartd rdspundere con\orm yeffiP,fi!.ffivig0are,
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model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr. jin //f
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1005600030818
Adresa MD-2051, str. Murelor, 3
Număr de telefon 022 74 23 11,022 74 25 00
Număr de fax 022 74 23 11,022 74 25 00
E-mail oficial crdv@ansa.gov.md
Adresa de internet www.crdv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Dumitrașcu Aliona

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

Obiectul achiziției Antiseruri și tulpinii de referință LDSA
Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temciului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în 'cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)

Planul de achiziție (conform necesităților 
instituției)

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1656915416086
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tenderZ21059389/
Data publicării: 04 iulie 2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achiziții.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://crdv.md/category/tenders/annual plans/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 290 700.00 MLD

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tenderZ21059389/
https://crdv.md/category/tenders/annual


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

z

Data solicitării clarificărilor 5 iul 2022, 15:04
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Antiser diagnostic pentru salmonella 
întrebare: Se vor accepta 3 flacoane cu volum 1 ml?

Expunerea succintă a răspunsului se solicita aceste specificații tehnice din motivul că volumul 
solicitat oferă posibilitatea de a efectua mai multe teste, in 
comparație cu volumul propus de dmvstra ,totodată termenul 
de valabilitate al produsului in ambalaj mai mare , adica = 3 
ml (cum s-a solicitat ) este mai îndelungat decit cel de 
1 ml,astfel in scopul eficientizarii utilizării resurselor 
financiare ,rugam sa se respecte cerințele inaintate .

Data transmiterii 6 iul 2022, 15:00

Data solicitării clarificărilor 7 iul 2022, 09:41
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Răspuns (6 iul 2022, 15:00): se solicita aceste specificații 
tehnice din motivul că volumul solicitat oferă posibilitatea de 
a efectua mai multe teste, in comparație cu volumul propus 
de dmvstra ,totodată termenul de valabilitate al produsului in 
ambalaj mai mare , adica = 3 ml (cum s-a solicitat) este mai 
indelungat decit cel de 1 ml,astfel in scopul eficientizarii 
utilizării resurselor financiare ,rugam sa se respecte cerințele 
inaintate . Buna ziua! Dorim sa menționam ca volumul 
flaconului nu afecteaza procesul de diagnosticare. Esențial 
este sa fie oferite atitea flacoane ca sa fie acoperita cantitatea 
necesara de doze - minimum 150 de doze. Totodată 
menționam, termenul de valabilitate nu depinde de volumul 
flaconului. Suplimentar va comunicam ca atit in cazul 
flaconului de 3 ml, cit si in cazul flaconului de 1 ml, se oferă 
produsul cu un termen de valabilitate rezonabil (conform 
necesităților instituției), ca sa fie utilizat complet pina la 
expirarea lui. Deci momentul asta decade. Menționam ca 
condiția solicitării a flaconului de 3 ml restringe concurenta 
si accesul pe scara larga a operatorilor economici la procedura 
in cauza. Principiul asigurării concurentei este prevăzut de 
art. 7 al Legii nr.131 privind achizițiile publice. Totodată 
obligația grupului de lucru sa asigure participarea pe scara 
larga a operatorilor economici la procedura este prevăzută de 
art.30 al Hotaririi Guvernului nr.10 privind activitatea 
grupului de lucru.Luind in considerație cele relatate, va 
solicitam sa revizuiti condiția data a caietului de sarcini, ca sa 
fie in corespundere cu legislația in vigoare din domeniul 
achizițiilor publice. Altfel vom fi nevoiți sa contestam 
condițiile caietului de sarcini la ANSC, conform dreptului, 
care ne este oferit de către Legea nr.131 privind achizițiile 
publice.

Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua , prin prezenta va comunicam ca caietul de sarcini 
se întocmește de către autoritatea contractantă prin 
intermediul grupului de lucru desemnat, si conține, în mod 
obligatoriu, specificații tehnice desrise nemijlocit de către 
specialiștii care vor lucra cu produsul înaintat spre achiziție. 
Potrivit art. 1 al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 3 
iulie 2015, specificațiile tehnice reprezintă ansamblul 
indicațiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, 
care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, 
pentru un produs sau pentru un bun și care permit



caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării 
urmărite de autoritatea contractantă. Altfel spus, specificațiile 
tehnice sunt, în general, acele cerințe, prescripții, 
caracteristici tehnice cu ajutorul cărora sunt descrise bunurile, 
serviciile sau lucrările, in aceste condiții in cazul in care nu se 
face trimitere direct la un producător anumit sau marca 
.autoritatea contractanta nu incalca nici un drept al 
operatorilor economici, si este in drept deplin , sa formuleze 
in asa fel specificațiile tehnice , incit acestea sa corespunda 
cerințelor echipei de Specialiști din laborator, si sa 
achiziționeze anume acel produs/bun care întrunește 
caracteristicile conforme necesităților ,rugam sa va 
conformați cerințelor.

Data transmiterii 7 iul 2022, 13:59

Data solicitării clarificărilor 8 iul 2022, 09:17
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Antiser diagnostic pentru salmonella 
întrebare: Buna ziua, reguli de descriere a bunurilor in caietul 
de sarcini, stipulate in art.37 alin. (9) al Legii prevede clar ca 
Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant 
accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca 
efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să 
restrîngă concurența între operatorii economici. In acest 
context va informam ca condiția de solicitare a flaconului 
anume de 3 ml, incalca prevederile articolului de mai sus. Nu 
este justificata solicitarea grupului de lucru, in cazul cind 150 
de doze pot fi acoperite cu flacoane de diferit volum decit cel 
de 3 ml. Condiția solicitata restringe concurenta si limitează 
nejustificat numărul participantilor la procedura in cauza. 
Volumul flaconului nu afecteaza efectuarea diagnosticului 
(scopul pentru care sunt destinate aceste antiseruri). 
Important sa fie suficiente doze. Va rugam sa mai analizați 
caietul de sarcini si sa acceptați flacoanele de 1 ml. 
Mulțumim.

Expunerea succintă a răspunsului vom reveni cu o decizie de grup
Data transmiterii 11 iul 2022, 10:04

Data solicitării clarificărilor 12 iul 2022, 14:49
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Răspuns (11 iul 2022, 10:04): vom reveni cu o decizie 
de grup
întrebare: Buna ziua,cind veți reveni cu

' decizia?Multumesc!
Expunerea succintă a răspunsului prin prezenta grupul de lucru solicita achiziționarea 

acestui lot in modelul de specificații înaintate in caietul 
de sarcini.

Data transmiterii 18 iul 2022, 11:43

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]
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Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 24.07.2022, ora 11:43 ), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc

2. IM BecorSRL 1003600060828 Bezer Iurie

3. GBG-MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi Tudor

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

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
Operator 

economic 1
Operator 

economic 2
Operator 

economic 3
Operator 
economic

Operator 
economic

Operator 
economic

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

Propunerea 
tehnică

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

Propunerea 
financiară

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

DUAE PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

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

Document
1
Document
n

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

* în cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informațiaprivind "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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-. i ui 1 ui cd 
lotului

operatorului
economic

(fără TVA)* unitate de
1 măsură

cerințele de 
calificare

cu specificațiile 
tehnice

:: 1 IM Becor SRL 22 620 MDL 56 000
MDL

+ 4-

Lot 2 Mic-Tan SRL 8 000 MDL 8 000 MDL + +

Lot 3 Lipsa oferta 2 000 MDL

Lot 4 Lipsa oferta 2 000 MDL

Lot 5 GBG-MLD SRL 1 910 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 280 MDL + +

Lot 6 GBG-MLD SRL 2 200 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 800 MDL + +

Lot 7 IM Becor SRL 2 800 MDL 2 500 MDL + +

Lot 8 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL +

+

+

+IM Becor SRL 2 980 MDL

Lot 9 IM Becor SRL 2 800 MDL 2 500 MDL + +

Lot 10 IM Becor SRL 2 140 MDL 2 500 MDL + +

GBG-MLD SRL 2 600 MDL
Lot 11 Lipsa oferta 2 500 MDL

Lot 12 IM Becor SRL 2 140 MDI. 2 500 MDL +

+

+

+GBG-MLD SRL 2 450 MDL
Lot 13 GBG-MLD SRL 2 600 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 800 MDL + +

Lot 14 IM Becor SRL 2 350 MDL 2 500 MDL + +

+ +

Lot 15 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL +

+

+

+IM Becor SRL 2 800 MDL
Lot 16 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL +

+

+

+IM Becor SRL 2 800 MDL
Lot 17 GBG-MLD SRL 2 600 MDL 2 500 MDL +

+

+

+IM Becor SRL 2 800 MDL
Lot 18 GBG-MLD SRL 2 550 MDL 2 500 MDL + +

Lot 19 IM Becor SRL 2 425 MDL 5 300 MDL + +

Lot 20 IM Becor SRL 2 425 MDL 5 300 MDL + +

Lot 21 IM Becor SRL 2 425 MDL 5 300 MDL + +

Lot 22 IM Becor SRL 2 425 MDL 5 300 MDL + +
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-Ol 23 IM Becor SRL 5 200 MDL 5 300 MDL + +
.ot 24 IM Becor SRL 2 700 MDL 5 300 MDL + +

Lot 25 IM Becor SRL 5 200 MDL 5 300 MDL + +
Lot 26 IM Becor SRL 5 200 MDL 5 300 MDL + +
Lot 27 IM Becor SRL 2 425 MDL 5 300 MDL + +
Lot 28 IM Becor SRL 3 215 MDL 2 500 MDL + +
Lot 29 GBG-MLD SRL 1 910 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 800 MDL + +
Lot 30 GBG-MLD SRL 1 910 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 010 MDL + +
Lot 31 IM Becor SRL 2 890 MDL 2 500 MDL + +
Lot 32 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 890 MDL + +
Lot 33 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 5 550 MDL + +
Lot 34 IM Becor SRL 2 136 MDL 2 500 MDL + +

GBG-MLD SRL 2 200 MDL + +
Lot 35 IM Becor SRL 2 136 MDL 2 500 MDL + +
Lot 36 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 800 MDL + +
Lot 37 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 800 MDL + +
Lot 38 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL + +
Lot 39 IM Becor SRL 3 670 MDL 2 500 MDL + +
Lot 40 GBG-MLD SRL 2 130 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 640 MDL + +
Lot 41 IM Becor SRL 2 015 MDL 2 500 MDL + +

GBG-MLD SRL 2 050 MDL + +
Lot 42 GBG-MLD SRL 2 130 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 4 895 MDL + +
Lot 43 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL + +

Lot 44 IM Becor SRL 2 510 MDL' 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 550 MDL + +

Lot 45 IM Becor SRL 2 350 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 500 MDL + +

Lot 46 IM Becor SRL 2 350 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 550 MDL + +

Lot 47 IM Becor SRL 2 136 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 450 MDL + +

Lot 48 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
Lot 49 IM Becor SRL 2 140 MDL 2 500 MDL + +

GBG-MLD SRL 2 450 MDL + +
Lot 50 IM Becor SRL 2 140 MDL 2 500 MDL + +
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GBG-MLD SRL 2 450 MDL + +
Lot 51 IM Becor SRL 2 015 MDL 2 500 MDL + +

GBG-MLD SRL 2 500 MDL + +

Lot 52 IM Becor SRL 2 140 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 450 MDL + +

Lot 53 IM Becor SRL 2 140 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 450 MDL + +

Lot 54 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM BecorSRL 4 645 MDL + +

Lot 55 IM Becor SRL 2 135 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 450 MDL + +

Lot 56 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 800 MDL + +

Lot 57 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 800 MDL + +

Lot 58 GBG-MLD SRL 2 750 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 800 MDL + +

Lot 59 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 635 MDL + +

Lot 60 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 800 MDL + +

Lot 61 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM BecorSRL 2 890 MDL + +

Lot 62 IM Becor SRL 4 421 MDL 2 500 MDL + +
Lot 63 GBG-MLD SRL 2 600 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 635 MDL + +
Lot 64 GBG-MLD SRL 2 550 MDL 2 500 MDL + +

IM Becor SRL 2 635 MDL + +
Lot 65 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +

IM BecorSRL 2 635 MDL + +

Lot 66 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 635 MDL + +

Lot 67 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 800 MDL + +

Lot 68 IM BecorSRL 2 135 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 2 600 MDL + +

Lot 69 IM Becor SRL 2 135 MDL 2 500 MDL + +
Lot 70 IM Becor SRL 2 135 MDL 2 500 MDL + +

Lot 71 IM Becor SRL 2 800 MDL 2 500 MDL + +
GBG-MLD SRL 3 200 MDL + +

Lot 72 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL + +
IM BecorSRL 2 800 MDL

Lot 73 Lipsa oferta 2 500 MDL
Lot 74 GBG-MLD SRL 2 050 MDL 2 500 MDL + +
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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:

IM Becor SRL 2 800 MDL + +
Lot 75 GBG-MLD SRL 2 600 MDL 2 500 MDL +

+
+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 76 GBG-MLD SRL 2 600 MDL 2 500 MDL +
+

+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 77 GBG-MLD SRL 2 450 MDL 2 500 MDL +
+

+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 78 GBG-MLD SRL 2 600 MDL 2 500 MDL +
+

+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 79 GBG-MLD SRL 2 210 MDL 2 500 MDL +
+

+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 80 GBG-MLD SRL 1 935 MDL 2 500 MDL +
+

+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 81 GBG-MLD SRL 2 230 MDL 2 500
MDL

+
+

+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 82 GBG-MLD SRL 2 230 MDL 2 500 MDL +
+

+
+IM Becor SRL 2 800 MDL

Lot 83 GBG-MLD SRL 2 230 MDL 2 500 MDL + +
IM Becor SRL 2 800 MDL

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

IM Becor SRL în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % LOT 
39,62.

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □
(In 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. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț 
sau cel mai bun raport calitate-cost)
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13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

1. LOT de medii 
pentru determinarea 
Mycobacterium spp

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

22 620 MDL 22 620 MDL 27144.00

LOT 2 Clorură de 
hexadecylpirimidină

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

8 000 MDL 8 000 MDL 9600.00

LOT 5 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:4

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 910 MDL 1 910 MDL 2292.00

LOT 6 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:14

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 200 MDL 2 200 MDL 2640.00

LOT 7 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:24

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 800 MDL 2 800 MDL 3360.00

LOT 8 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:25

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00

LOT 9 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:23

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 800 MDL 2 800 MDL 3360.00

LOT 10 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z29

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 140 MDL 2 140 MDL 2568.00

LOT 12 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 140 MDL 2 140 MDL 2568.00

LOT 13 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z28

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 600 MDL 2 600 MDL 3120.00

LOT 14 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z4

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 350 MDL 2 350 MDL 2820.00
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LOT 15 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z23

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 16 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z24

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 17 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z32

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 600 MDL 2 600 MDL 3120.00

LOT 18 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:1

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 550 MDL 2 550 MDL 3060.00

LOT 19 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H faza 
inversia SG2

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 425 MDL 2 425 MDL 2910.00

LOT 20 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H faza 
inversia SG3

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 425 MDL 2 425 MDL 2910.00

LOT 21 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H faza 
inversia SG5

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 425 MDL 2 425 MDL 2910.00

LOT 22 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H faza 
inversia SG6

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 425 MDL 2 425 MDL 2910.00

LOT 23 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H faza 
inversia SGZ4

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 200 MDL 5 200 MDL 6240.00

LOT 24 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H faza 
inversia SGG (toate faze 
care conțin g sau m,t)

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 700 MDL 2 700 MDL 3240.00

LOT 25 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:r faza 
inversia

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 200 MDL 5 200 MDL 6240.00

LOT 26 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:i faza 
inversia

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 200 MDL 5 200 MDL 6240.00

LOT 27 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H faza 
inversia SG 1

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 425 MDL 2 425 MDL 2910.00

LOT 28 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:1

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

3 215 MDL 3 215 MDL 3858.00

LOT 29 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:5

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 910 MDL 1 910 MDL 2292.00

LOT 30 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:9

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 910 MDL 1 910 MDL 2292.00

LOT 31 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:12

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 890 MDL 2 890 MDL 3468.00

LOT 32 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:27

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00

LOT 33 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:46

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00
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LOT 34 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 
0:3,10,15

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 136 MDL 2 136 MDL 2563.20

LOT 35 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 
0:6,14,24

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 136 MDL 2 136 MDL 2563.20

LOT 36 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:19

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00

LOT 37 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:34

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00

LOT 38 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:21

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00

LOT 40 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:7

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 130 MDL 2 130 MDL 2556.00

LOT 41 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:8

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 015 MDL 2015 MDL 2418.00

LOT 42 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:6i

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 130 MDL 2 130 MDL 2556.00

LOT 43 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:11

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00

LOT 44 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:G

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 510 MDL 2 510 MDL 3012.00

LOT 45 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:L

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 350 MDL 2 350 MDL 2820.00

LOT 46 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:E

IM Becor SRL ■ Conform 
anunțului de 
participare

2 350 MDL 2 350 MDL 2820.00

LOT 47 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:a

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 136 MDL 2 136 MDL 2563.20

LOT 48 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:b

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 49 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:c

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 140 MDL 2 140 MDL 2568.00

LOT 50 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:d

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 140 MDL 2 140 MDL 2568.00

LOT 51 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:i

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 015 MDL 2 015 MDL 2418.00

LOT 52 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:zio

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 140 MDL 2 140 MDL 2568.00

LOT 53 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:y

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 140 MDL 2 140 MDL 2568.00

LOT 54 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:r

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00
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LOT 55 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:k

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 135 MDL 2 135 MDL 2562.00

LOT 56 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:zl3

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 57 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:h

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 58 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:x

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 750 MDL 2 750 MDL 3300.00

LOT 59 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:m

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 60 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:p

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 61 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:f

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 63 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:zl5

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 600 MDL 2 600 MDL 3120.00

LOT 64 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:2

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 550 MDL 2 550 MDL 3060.00

LOT 65 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:5

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 66Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:6

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 67 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:7

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 68 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:Z6

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 135 MDL 2 135 MDL 2562.00

LOT 69 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:e,n,x

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 135 MDL 2 135 MDL 2562.00

LOT 70 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 
H:e,n,zl 5

IM Becor SRL Conform 
anuntuhii de 
participare

2 135 MDL 2 135 MDL 2562.00

LOT 71 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:v

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 800 MDL 2 800 MDL 3360.00

LOT 72 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:w

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 74 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:20

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 050 MDL 2 050 MDL 2460.00

LOT 75 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:q

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 600 MDL 2 600 MDL 3120.00
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IOT 76 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:s

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 600 MDL 2 600 MDL 3120.00

LOT 77 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:t

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 450 MDL 2 450 MDL 2940.00

LOT 78 Antiser diagnostic 
pentru salmonella H:u

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 600 MDL 2 600 MDL 3120.00

LOT 79 Antiser diagnostic 
pentru salmonella ОМА

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 210 MDL 2 210 MDL 2652.00

LOT 7 80 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella OMB

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 935 MDL 1 935 MDL 2322.00

LOT 81 Antiser diagnostic 
pentru salmonella HMA

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 230 MDL 2 230 MDL 2676.00

LOT 82 Antiser diagnostic 
pentru salmonella HMB

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 230 MDL 2 230 MDL 2676.00

LOT 83 Antiser diagnostic 
pentru salmonella HMC

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 230 MDL 2 230 MDL 2676.00

Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Argumentare: _______________________________________________________________

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
i ■

office@gbg.md, 
mic-tan@mail.ru. 
becordtm@gmai 1 .corn

03 august 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 □

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 TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea:
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilita 
te al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

Mic-Tan
SRL

autohton Nr.138 10.08.22 33100000-1 8000.00 9600.00 30.12.22

IM Becor
SRL

autohton 11.08.22 33100000-1 108928.00 127999.20 30.12.22

GBG-MLD
SRL

autohton Nr.881/0
8/22 10.08.22 33100000-1 97175.00 104949.00 30.12.22

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar in 
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:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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 achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizilii publice

Nr..y'hin 21.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritifii contractante
Urgenti Prespitaliceascd

Localitate mun. ChiEinau
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chi;indu, str. Constantin Vdrnav, l6
NumIr de telefon 02228-62-70
Numir de fax 022 28-65-01
E-mail oficial
Adresa de internet

cnamup.achizitii @ambulanta.md
www.ambulanta.md

Persoana de contact

Qtlr m9, pfg!We,-!g!4p!.9 mai I ) cnamup. ach iziti i (@ambu lanta. md

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizi{ie
Cererea ofertelor de prefuri I
Licitatie deschisd M
Altele: findicalil

0biectul achizi{iei
Lucrdri de reparalie capital[ a incdperilor
SAMU Ialoveni, or. Ialoveni. str. Alexandru cel
Bun. 19

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 2500990.00 IEra TVA

Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t a lul ui guv e r name nt al www. m t e nde r. gov. md)

D"t" prbti.i.ii a"rntrfri O. pa.ti.ip.r.e

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 62704358737 I
Link-ul : www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdpI -MD- I62704358737 t
Drtr@

Data (datele) qi referinfa (referin{ele) putrliclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se

fgfefn qlry$U! rqpsctiv (dupd caz) _
Nu se aplica

Tipul contractului de achizi{ielacordului-cadru

Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Bunuri n
Servicii I
Lucrdri M

NuM
Dan

Sursa de finan(are

Buget de stat M
Buget CNAM M
Buget CNAS r
Surse externe D

Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acordului-cadru Nr.54 din 13.09.2021

Denumirea operatorului economic "Olbi Com" SRL
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr: 7l
Dara:24.09.2021
Fdrd TVA: 2268189.00 lei



Valoarea contractului de achizifi"la.o.drtrt
cadru Inclusiv TVA: 2721826,80 tei

Termen de valabilitate 31.10.2022

Termen de execu{ie 5 lurri din momentul predirii de cdtre B"rr"f"i"r,
obiectului / spatiului cf,tre Antreprenor

IV

V. Descrierea achizi(iei inainte Ei dupi modificare:
(Se vor indica nalttra si amploarea lucrdrilor, nalura $i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor)

vI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarr modificarea:
Dupd replanificarea incdperilor conform destinafiei, nu a fost necesar de executat unele volume la

pardoseli privind executarea izolaliei termice din beton monolit celular fibros, montare plase sudate, strat
suport pentru pardoseli cu grunduirea suprafelelor interioare, s-a micEorat suprafa$a pentru placarea cu
pardoseli din placi laminat, precum qi mic;orarea suprafelelor la tavane suspendate din panouri prefabricate
"Armstrong", nu a fost necesar de executat unii pere{i despdrfitori din gips-carton qi ga urmare s-a exclus
gi finisarea lor (tapete compuse dintr-un strat de PVC, vopsirea cu zugraveli lavabile. La executarea pereului
pe perimetrul imobilului nu a fost necesar de a pune in opera si sau exclus borduri mici, prefabricate din
beton. retele electrice externe. Valoarea lucrlrilor ce nu vor fi executate constituie 621 l8},5l lei, inclusiv
TVA.

'fotodat6, 
s-a constatat necesitatea de a executa volume suplimentare strict necesare pentru finalizare,

apf,rute in cadrul realizdrii lucrf,rilor pe ;antier qi lucrlri, care nu au fost prevdzute in devizul inilial. Aceste
volume de lucriri au fost examinate gi evaluate dupa cantitate prin perfectarea qi semnarea actului de
constatare pe qantier de persoanele responsabile de obiect, ;i coordonate spre executare, care la rdndul sdu
se constatd din urmdtoarele:

a) Demolarea betoanelor vechi, placajelor din faianfa, gresie, deoarece la momentul desfacerii
placajului pe pardoseli sau depistat fisuri si deniveldri la stratul suport. Pentru a asigura nivelul
pardoselilor cu toate incaperile;

b) Desfacerea pardoselilor din duqumele din scindurf,, dulapi, etc s-a depistat cd sunt mai multe
straturi de cherestea sub pardoseli, ceea ce nu putea fi planificat;

c) Demontarea placajelor din faian1f,, gresie, ceramicd, pentru a cobori pardoselile la nivel unic;
d) [,a execulia lucrlrilor de demolare a betoanelor vechi la scara nr. I cu mijloace mecanice, s-a

constatat goluri qi s-a replanificat tehnologic execu{ia scarii de acces;
e) Elemente liniare din placi din gresie ceramicd aplicate cu adeziv Tcmlareplanificarea

incdperilor;

0 Montarea collarelor din PVC pentru faiantd la replanificarea inc[perilor;
g) Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti, zidarie ordinara la replanificarea incaperilor.

Ridicarea nivelului la ferestre;
h) Armaturi din beton otel pentru executia replanificarii scarilor de acces;

i) Beton tumat in pl6ci, stdlpi, preparat cu centrala de betoane pentru execulia replanificarii scarilor
de acces;

2

ecu ire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor

Mic;orarea valorii contractului M
Majorarea valorii contractului M
Modificarea tennenului de executare I
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezi I ierea contractului I
Altele: llndica{iJ

Temeiul juridic Art.76 alin. (7) subpct. 2.4 qi alin. 12lit. b) din
Legea nr. I 3 112015; Decizia grupului de lucru

Creqterea pretului in urma moa:iiir'ri fnparcO
Modificarea anterioarl a contractului de achizitii
pglicglacgrdulgi-cad ru (dup d c az)

Acord aditional nr. 0l din 11.06.2022

Alte informa(ii relevante



i) Beton turnat in pldci, stdlpi, preparat cu centrala de betoane pentru execulia replanificirii scarilor
de acces;

j) Pldci din beton la trotuare tip Patrat "Ciocolata" la replanificarea pereului;
k) Recondilionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi executate cu mortar de var-ciment din

motiv c6 stropul veci pe exterior este in stare degradatd;
l) Canale de ventilare plastic in urma replanificarii incdperilor;
m) Cablu de semnalizare dtn cupru, volum adaugator in urma replanificarii incaperilor;
n) Pavaje executate din plSci de trotuare din motivul mdrimii suprafefei de acces;
o) Nivelarea pardoselilor, strat addugdtor la placarea cu laminat pentru o exploatare mai indelungatd;
p) Filetarea fevilor de incdlzire pentru a asigura tranzitul la etajele superioare;
q) Jeavi cu accesorii d. 32 in urma modificdrii proiectului de alimentare cu gaze naturale (s-a

schimbat locul cazangeriilor).
Volumele de lucrdri suplimentare constituie 314 825,00 lei, inclusiv TVA ce constituie 14,99o/o din

valoarea lucrdrilor contractului diminuat fiind 2 loo 642,49lei cu TVA.

VII. Rezultateleexaminirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie nr.7l din24.09.2021 afost incheiat
acordul adilional privind mic;orarea valorii contractului cu 621182,51 lei, inclusiv TVA qi majorarea contractului
cu 314825,00 lei, inclusiv TVA incheiat cu compania "Olbi Com" SRL. Dupa modificari valoarea totald a
contractului nr. 7l din24.09.2021 va constitui 2415469r29lei, inclusiv TVA.

intreprinderea:

Cu capital autohton

Conducitorul grupului de lucru:

F'ORT'UNA Anatol

Agenlia AchiziSii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 5 j; tel.: 022-820-703;far: 022-8.
e - m a i l : b a p r a-7 un 4 r r. f ov. m d ; w v: w. t e n d e r. g ov. m d
Agenlia Nalionald pentru soluyionarea Contestaliilor: mun. Chi;indu, bd. gtejhn cel Mare
6 5 2 ; .fax : 0 2 2 -8 2 0-6 5 I ; e- m a i I : co n t es t o t i i(ii),a n s c. m d : wutw. a ns c. m d

Denu m ire operator economic Nr. qi data acordului Valoarea modificnrilo r (dupd caz
FTTI TVA

"Olbi Com" SRL 21.10.2022
- s17652.09 - 621192,51
+ 262354.17 + 3 14825.00



DAREA DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.12 din24.|0.2022

Date сч рriчirе la autoritatea contractantй:

Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Сlаrifiсйri privind documentafia de atribuire:

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

Data solicitiriji сlаrifiсйrilоr 29 aug 2022,'l5:35
Dепчmirеа ореrаtоrului economic

Dепчmirеа autoritйfii contractante Рrimйriа or.Durlesti, mun.Chisinёu
Localitate Or.Durlegti, mun.Chiginйu
IDNo 007601009679
Adresa Or.Durleqti, str.Al. cel Bun, 13
Numйr de telefon 02258з569
Numйr de fax 022 58 44 78
E-mail oficial durlestiprimarie(@ gmail. com
Adresa de intr:rnet www.durlesti.md
Реrsоапа de r:опtасt(пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

saran Eleonora

Tipul procedu,rii de atribuire anlicate Licitalie deschisё
Рrосеdurа de achizifie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul оЬirэсtulчi contractului de
achiziIie/acorcl чlui-саdru

lчсrёri

Obiectul achiz:i{iei achizi{ionarea de lucrйri de reparatie а uпоr
sectoare de drum din str.Pйcii, str.Decebal,
str.Florilor or.Durle;ti, mun.Chisinau

Cod СРV 45200000_9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altc,r proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Necesitйlile localitalii

Рrосеdurа de lltribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
w,ww.mtепdеr,[9!-щф

Nr:21062324

Link-ul:https mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1 -MD- 1 66 1 503 47 4З |4
Data public йrii.29 .08.2022

platforma de achizitii рuьliсе utilizatf, п achizitii.md;
Апчп{ de intelr{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: -------

Link-ul:
Tehnici qi iпst,гumепtе specifice de atribuire
(duрй caz)

пАсоrd-саdru шSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicё пСаtаlоs electronic

Sчrsа de fiпап{аrе пBuget de stat;
Vаlоаrеа estinratй |ei, |drй ТVД) 16 000 000.00



Ехрuпеrеа succintй u,оПЙаПi Се
сIаrifiсаrе

Ехрuпеrеа sul:cinti u .йspuosuЙ

Data trапsmitrэrii

Data solicitirii clarificirilo"

. Вчпё ziчаt pu
ьчпчrilоr/sеrчiсiilо r/luсгёrilоr solicitate, ati
indicat:Lotul 1 de lчсrйri de rераrа!i" 

"'uno,sесtоаrе de drчm din stг.-lа 1 Livezilor, str.-lа
2livezilor, str.Сiqmеlеlоr, str.-lа 1 proiect buc
сопfоrm caietului de sаrсiпi cismelelor, stг.-lа 2
cismelelor. Саrе este dепчmirЁа соrесtё а
luсrёrilоr? si Gаrапliа репtru оfегtё 2о/о diп
Vаlоаrеа оfеrtеifёrё TVА sau сч WА?

modificat.]Garantia pentru оr"п" .е iа'а"йпЁБ
mаrimе de 2о/о din valoarea оfегtеi tаrа тйдtt. va
multumim!l

modificat. G_l1antia pentru оfеrtа se i" dерuпе-Й
malime,d9. 2% diп чаlоаrеа ofertei r.аrа тйдtt. vа
multumim!l

Dепumirеа орtэrаtоrului .Йrr.r- Ъ

Ьапсаrе in чеdеrеа регfесtаrii gаrапtiеi рriпtrапsfеr la contul autoritatii сопtrасtайtе, multumim
anticioat.

Ехрuпеrеа succinti а rйsрчпsulrri

йt.t.rrr"rtt._
Вuпа ziча!lGаr
catre о banca cbmerciaia.
(z Sept 2022, 09:06)

моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BлA,P/altemijloacelor de
iпfоrmаrе
Termen-limiti de dерuпеrе ýi aescbide"e а
ofertelor prelurrgit

Рiпй Ia termenul-limiti (data 0б.09.2021, оrа 10:00), au depus oferta оfеrtапfi:

Dепum,irеа ореrаtоrulчi economic

SRL,,PUL,TUSK INVEST,,
SRL,,сREDO INDUSTRY,,
SRL,,NOUгCONST,,

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate de
сёtrе ореrаl;оrii economici:

I)enumirea ореrаtоrului economic
RL,, PIJLTUSK

INVEST,,
SRL,,Credo Industry" ,,NoUcoNST,,SRL

prezentat prezentat prezentat

prezentat prezentat prezentat

2

Documentatia de аtriьчirе
[Iпdica|i sursa utilizatd st data рuЬtЬаrЦ

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

Asocia{ii/
administratorii

1014606001999 Nepotu Fiodor
100з60010021б
1005600012l20

Dепчmirе
document

Propunerea
tеhпiсё
рrорuпеrеа



(Iпfоrmа|iа priv,iпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriпSеlе diпdосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrех,епtаt, пч corespaпde (iп cazulсdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corespuпdeceriп|elor d, ,atфrirj 
-'

Iпfоrmа{iа prjivind соrеsрчпdеrеа ofertelor сц cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сч сеriп|еlе dеЪаlifiсаrе" si "Corespuпderea сч speciJica|iile
tеhпiсе", Se va сOпSеmпа рriп: ,,* " tп cazul'corespuпdbrii si рr:iп ,,-'' iпЪаzul пecorespuпderii)

репtru elucidarea unoI neclaritй{i sаu сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеi сч
сеriп{еlе stBbilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl descizut) s-a riolicitat:

Denumirea
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Luсrйлi de
construclii
complete
sau parfiale

9i luсrйri
publice

SRL,,PULTUSK
I}.IVEST"

15 759 776,27

16 783 98з,09

S]RL,,NOUCoNST,, |7 бз0 l18,88

Data
solicitirii

Operatorul есопоmiс Informa{ia solicitatй Rezumatul rйsрuпsului
ореrаtоrulчi economic

Ofertan{ii respiinqildescalifi ca{i;

Denumirea operatorului economic Motivul respin geriildescalifi c5rii

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de а nu atribuii inclusiv ре lofuri:
Сritеriul de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai sсё:zчt
(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе iпсlusiч de atribuire, se чоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа lofurilor аfеrепtе)



Factorii de ечаIuаrе vаIоаrеа din оfеrti Punctajul calculat
Denumirea operatorului есо.rЙЙ

Denumire factclrul 1

Dепumirе facto,rul n
Dепumirеа lui economic п

Denumire factorul 1

Denumire factorul п

Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplicafi:

(Se va iпclusiv 1leпtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel паi Ьuп raport calitate-pre1sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаlчаrеа оfеrtеIоr:

(Se va iпсlusiч tпt gq2ц1 iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

iп urmа ехаmiiпiri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчrii de аtriьчirе s-а decis:

Atribuirea contractului de achizi{ie Inclus/acordului-cadru:

Anularea proceduLrii de achizilie publicб:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Argumentare:

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

Denumirea о peratorului
economic

Data transmiterii Moda]itatea de transmitere

SRL,,NoUCoNS,г,, 10.10.2022 dorin.odovenco@nouconst.md
SRL,,PULTUSK,, 10.1о.2022 cp_ultusk(@gmail.com
SRL,,CREDO INDUSTRY,, 10.10.2022 credoindustryachizitii @mail.ru

ochizi|ii se realizeazd iп conformitate cu prevederile ort. 31 al Legii пr. 7з7 diп з iulie 2015 privind achizi|iite
publice)

Motivul rеечаluirii ofeitelor
Modificirile operate

Dепumirеа
lotuIui

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

economic

cantitate
qi unitate

de mйsurй

Рrе{ul
inclusiv

(frгп ТVА)

Рrеful total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
TvA)

Luсrйri de
constrtrc}ii

complete sau
pa4iale qi

luсrёri
publice

SRL,,PULTUSK
INvEST,

m.р 15 759 776,27 15 759 776,27 18 911 731,52



теrmепul de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

mijloace electronice gi/sau fax п

Tn cazul ilrl cak
este mаimiсё dесбt pragurile prevёzute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. ].3]. din 3 iulie 2015 privind
achizi|iile publice

lп cazul in саrе,чаlоаrеа estimatё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decбt pragurile prevёzute
la art. 2 alin. (3)al Legii пr. 131din 3 iulie 2О15
privind achizi}iile publice

(Selecta|i tеrmеПul de a5teptore respectot. Colculorea tеrmепеlоr prevdzute de Legeo пr. 137 din з iulie 2015privind ochizi|iile publice, inclusiv о tеrmепеlоr de olteptare, se efectueazd iп conformitate cu prevederile
TITLULUl lV Copitc>lul t (Colcutoreo Termenului) at Codului Civit al Repubticii Moldova).

15 Contractrrrl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Informa{i:r privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtешd doar iп
cazul tП care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati Ei s-a iпсhеiаt
coпtract/cclntracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Dепчmirеа
operatorului

economic

l.ntrep
rinder

еа:
Сч

capital
aцtoht

on/
Сч

capital
ппiхt/а
ý,осrег

el
Сu

cnpital
strйiп

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчlчil
асоrdчlчi-саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теr
mеп
de

yaIa
biIit
ate
al

cont
rасt
ulцi/
асоr
dulu

i_
саdr

ч

SRL

,,PULTUSK
INVEST

Irпtrёр
rji

dеrёаi
сlч
ё:rрiИl
ацtоht
о]п

2|-
Ар

24.10.2022 45200000_9 15 759 776,27 18 911 7зI.52 з|.12
.202з

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

Vаlоаrеа de achiz:ilie сч TVA din contract/ contracte а
lotului/loturilor р,gпlуц care au fost aplicate criterii de durabilitate
(leiMD):

5

fёrý TVA inclusiv ТvА



Рriп prezeпta

131 diп 3 ialie
recep|ioпdrii

Рriп prezeпta
de achizi|ie,fapt

сопdасdtоrul

_$аrоп

dy sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепаI de asteptare репtrч tпcheierea

У:_У,!:"::л:r:!,i:r!:с.у!7сеrtапd cazurile prevdzute di a'rt. 32 аliп. (3) at Legii пп5 PriviПd achizi\iile publice 1, jrесum si сd iп cazal dерu,riБ i"rirlЫiиТ"iiь""
elor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаlе si soluyioпite.

de sеаmd, grupal de lucru репtru achizilii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
пtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

м

6

codu] Срv al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii,de durabilitate:



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizif ii publice/acord ului-cad ru

Nr. _l_ din 25.10.2022

II.

Primaria Calusar
sat Calugar
1007601002197

Adfesai . , -,"' *.*" o *' o , "* ; .l T.*r 
*F tr;.gsq sqt Ualugar rn Falesti

025979261

r-Jlrarr urluldr , , r ,* , . 
." .; ;. _- Pri mariacal us ar(dv ahao

Adresa de internet --- 
-

::.
irffi Solronl lnna

lCererea ofertelor Aelteluri nficitalie
deschisd nAltele: [IndicaSi/\-'r'rtslul o"tt''ttt"t 

," ,. o , .' *" *r'*
Lucrdri de reparalie a drumurilo. din
s.Cdlugdr, r-nul Fdleqt
45200000-9

ilit

/+6 6g'2;24
Lotul 1-532 860.55;
Lotul 2- 216 031.69:
rr: ocds-b3wdp I -MD- | 65 | | 329607s)

:

privind proieitut'
anunful respectiv (

Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds_
b3wdp1-MD-
| 6 5 | | 3 29 603 9 2? tab: contract-noti ce



Termen de valabilitate ; 1 ani.
r ermen de executie ,-, 1:

45 zile.

V. tnaln

ry.

ripurmooinca'i1-T"W Micqorarea valorii contractulu{-
Maj orarea valorii contractului
Modificarea termenului de execut arel livrare/
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
4!91": [Indica{iJ

-Legeanr.737/2015 art. 76 alin(7), sub.4.

iI:r""'"" 
prelutul lP urma moditlcirit,!du,u NU

rvrodrlicarea anter:ioifii a coqtitbtrilui. de
achizitii pubtice/acordului-ca dri litubA caz)

NU

AIte infoimafii fblevante , ":-l '

Procedura de achizitie "Lucrdri de reparalie a drumurilor din s.CallrgAr. r-nul Fal.rti,,*. o.dr-b3*drt-

- ReParaliq str4ei Morii din s. Cdlugdr, r-nul Fdlesti cu oferta ci$tigdtoare prezentatd d" SAD* uriBulriin

SR val 8 192,52 (inclusiv

obiectul resPectiv contine lucrdri de terasamente: execulie a terenului tranru.r"rul, t6i.r.u 
"ufreza a stratului de beton asfultic la racordare cu partea asfaltata existent: compactarea suo.uf.t"lo,. oartii

carosabile; asternerea stratului de fundalie din piatrd spartd: lucrdri de sacrificare a impietruirii: lucrdri
de morsare cu Uttum

6,i,,,o,oteqSauvaloareabunurilor,natura;iamploarea
covttiniilnv)serviciilor)

w.
(Se vor indica motivele/argumentele modfficdrii contractului de achiziyie/acordului-cadru)

in urma desfbqurdrii qedinlei, cu participarea dirigintelui de gantier, responsabilul tehnic la obiect,
reprezentanli ai poliliei rutiere, consilieri locali privind monitorizarea executdrii lucrdrilor de reparalie
lalotulnr.lcuobiectulcomisiadeevaluarea
constatat cd suprafa! a latercld a porfiunii de stradd care necesi td a fi rcparatd, in urma construirii rigolei
trapeziodale din beton pentru captareaapelor pluviale este predispusd la provocarea accidentelor rutiere
(suprafafa de 1,5 metri este ingustd). in acest context se propune ca excluderea din oferta tehncia a
lucrdrilor de efectuare a drenului care conform procesului tehnologic nu necesit6 a fi executat.

in urma constatdrilor fbcute, in scopul executdrii calitative qi de mdrire a ldlimii transversal a
pdrlii carosabile, de asigurare a calitdlii rutiere, a traficului rutier in continu pe stradela menlionat6 se

exclude lucrdrile de amenajare a drenei transversale gi lucrdrile de construclie a rigolei trapezoidale cu
beton monolit pentru evacuarea apelor pluviale in sumd de gg 240,26lei.

valabilitate a con



Respectiv valoarea contractului pentru

urmeazda fi micqoratd cu 88 240r26lei,si valoarea totald a contractului cu micqorare este de 496 51g,45
lei (inclusiv TVA).

WI. Rezultatele examinlrii:

in rezultatul examinSrii necesitd{ilor de modificare a contractului de achizi[ie/acordului-cadrul s-a
decis incheierea acordului adilional nr.1 privind micqorarea valorii contractului cu suma de
88 240'26lei . Valoarea finald a contractului va constitui 496 slt,4s lei (inclusiv TVA).

tnfr-

n
i ,.

4 ftCc 4.'L+;t .t
(Semndtura)

1 24 et. 4; tel.:022-820-



Model - tip

DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа сопtrасtulчi

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.1 din 25.|0,2022

L Date сч privire la autoritatea contractanti:

II. Date сч рriчirе la procedura de achizi{ie:

III. Date сч рriчirе la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

IV. Date сч privire Ia nrodificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Dепumirеа autorititii сопtrасtапtе IPLT" Dimitrie Сапtеmir"
Localitate Mun chisinau
IDNo 1 0 l бб20007593
Adresa Mun Chisinau, bd Dacia 28/3
Numir de telefon 02277 25 14

Numйr de fax
E-mail оfiёiаl Dcantem ir.chisinau@gmai |.соm
Adresa de internet
реrsоапа de contact
htutlte, рrепumе, tеlеfоп, е-tпаil)

0-19541336 N.Braga

Tipul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеfuri *

Licitalie deschisб п Altele: [Iпdicati
obiectul achizitiei Lчсrаri de rераrаtiе capitala а fasadei 9i

sсаrеlе la iпtrаrе
Cod СРV 45400000_1
vаlоаrеа estimati а achizitiei 96000,00
Nr. ;i link-ul рrосеdurii (se va iпdiса diп cadril
port alul ui guч е rп аmеп t а l www. tt t tеп d er. яоv. пt d)

Nr:2l06l 774
Link:ocds-bЗwdp l -MD- l 6607 2З81 9219

Data public:irii anuntului de particinare 1,7.08.2022
Data (dаtёlе) qi rёfеriп{а (rеfеriпlе!е) рчЬIiсirilоr
anterioarc in JчrпаIчl Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (рrоiёсtеlе) la care se rеfеrй апчп{uI
rcspectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri п Servicii п Luсrйri *

Contractul cle achizi{ie/actlrdul-cadru se rеfеri la чп
proiect qi/sau рrоgrапr finan{at tlin fonduri ate
Uniunii Еurорепе

Nu* DaB

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat * Buget CNAM п
Buget CNAS п Sчrsе ехtеrпе п
AIte surse: [Iпdica{i]

fhtа dcciziei с|е аtriЬuiге а сопtrасtчlui dc achizi{ie/
llcord ului-саdru

02.09.2022

I)епum irеа operatorului econonric SRL "Geпeral опе"
Nr. ;i data contractullli dc achizi{ie/acorclului-cadrrr Nr: 23

Data: 08.09.2022
Vаlоа rеа contractu lu i tl е ach izi {ielacord ulu i-cad ru Fбrё ТVА: 94884,76

Inclusiv ТVА: l 13861,7l
теrmеп de valabilitate з|.l2.2022
I'еrmеп de execu!ic з0,11.2022

Tipul modificirilor
Маjоrаrеа valorii contractului *

Micqorarea valorii сопtгасtului п



Modificarea tеrmепulчi de ехесutаrе/ liчrаrе/
рrеStаrе tr

Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractutui п
Altele: IIпdicatil

Temeiul iuridic Pпdica|i aclul поrmаtiv, articol, аliпеаtl
Сrеqtеrеа рrе{ului in urmа modifictrrii (dupd
caz)

[Se va iпdiса dacd se utilizeazd рrеtrul actualizat al
с опtrас lului de ас hiz i у i i рuЬ l ic е /ас ordul ui - с adru l

lltodificarea апtеriоаrй а сопtrасtчlчi
achizifii publice/acorduIui-cadru (duрd cad l

de [Se vor iпdiса toate mоdфсdrilе operate aпterior
si valoarea acestoraJ

Alte informa(ii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupй modificare:
(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, паturа si caпtitatea sau yaloarea Ьuпurilоr, паturа si amploarea
serviciilor)

vI. Descrierea сirсчmstап{сlоr саrе ач fEcut песеsаri modificarea:
(Se vor iпdica motivele/argumeпtele modфcdrii сопtrасtului de achiziyie/acordului-cadru)
Majorinr sumа Сопtrасtului crr 10 336,43 lei in lеgаtчri lчсrf,ri neprevazute.Dupй mаjоrаrеа suma
contractului este 124 228,14 lei.

VП. Rezultateleexaminirii:

Iп baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizilie/acoгdului-cadru пr. 2З din
08,09.2022 а fost incheiat acordul adifional privind

Dепumirе ореrаtоr
economic

Iпtrерriпdегеа:

, С. capital,
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/, ' ]

Сu capital stгйiп

Nr. Ei c|ata acordului
adi{ional

Vаlоаrеа modifi сйrilоr (drrpб
caz)

Firi ТVА Inclusiv ТVА

SRL,,Gепеrаl One" 1 25.10.2022 l03 52з,45 l24 228,14

; -;[Sll"Sl,Х,чlgiч 
р u l ч i de l цсгч :

/лЗч**{ЧЪ,"Зi+,э")

ЦЙrr!ГtriliОПаld РеПtru Sоlu|iопаrеq Cintesta|iilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfапl, l24 et. 4; tel.,022_820_
6 5 2 ; rta : 0 2 2 -8 2 0 -6 5 l ; е-m ail : сопl est а t ii@апs с, md ; 

.wyyly. апs с. m d

2























Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 21057892 dh /6 .10.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractut de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante Oi,rectia pAucafie Tineret ;i Sporl se91qru1!e!q!lge

Localitate mun. Chisindu

IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traran2l12

Numir de telefon 022776711

Num5r de fax 022765421

E-mail oficial
Adresa de internet I r t 1 r-r' //r I cl sbola n i cit. utcl/at'itttrtu t:i -clc- pa rltct llarol

Frunz[ InnaPersoana de contact
(nume, pr e nury e,l sl efon,::rngi l)

Cererea ofertelor de Preluri I
Licitatie deschis[ n Altele: Ilndiccrli

3 652 944,09
Nr: Achizitii.md ID 21057892

MTender ID
ocd s-lr3rvtl p 1 - M I),-,1-6540!J.! 923 5 I.

Linl<:

08.06.2022

Tipul procedurii de achizifie

0biectul achizitiei

Valoarea estimatfl a achi

@ ge va indica din cadrul

portalului guvern atllental vrv':rt'. t rtle n'/ a r' gLtt'' t rul)

Data publiclrii an u nlqlqille l4rllclp4re
ffirin{a(refe.i,,1et.;l,nti"a.imra,terioaieinJurnaluloficialalUniunii
EuroDcne privind proiectul lprsiecteiei la care se referl anuntul respectiv (dzlPd caz)

Bunuli n Servicii n Lucriri nfiprt *"tractului de achizitie/acordului-cadru
Nur DanrI la un Proiect qi/sau Program

finantat din fonduri ale Uniunii Europene

@t CNAM n Buget CNAS I Surse externe n

Alte surse: flndicati
Sursa de finanlare

14.07.2022

SRL Fabianccr

actului de achizi{ie/ acordului-cadru

i)enumirea operatorului economic

N.. Et d"t^ contractului de achizi(ie/acordului-

F[rd TVA: 2144641.6effi o. achizi{ie/acordului-
Inclusiv TVA: 2s73s73'63

31.12.2022
31.1,2.2022

Termen de valabilitate
Termen de exec

Mi.qo.u""a valorii contractului n

Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de executare/ livrare/

Tipul modificlrilor

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

I.





Modificarea termenului de valabilitate n

Rezeliereacontractului n

Altele: flndicali
Art. 76 alin.(7) pcr.2) lir. i;,b1 luguo 131 privind achizilii publice

Indic a{i actul normativ, arlicol, alineat
Temeiul juridic

,9e mic.yortsiri sttutrt contr*dului r:tt I 3.?8 ":l lii.{'l'r irri

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actuolizat al

conlrcrclului de achizi{ii publice/acordului-cadru

Creqterea pre{ului in urma
modificirii (dupd caz)

[Se vor indica toate modificarile operctle

anterior ;i vallarea acestoralnu.
Modificarea anterioar[ a contractului de

achizi{ii publice/acordului-cadru
Alte informatii relevante

V. Descrierea achiziliei inainte 9i dup[ modificare:
(Se vor indica natura Si urnplourea lucrdrilor, natur(t ;i curttiluteu satr

servit'iilo0
natura Si amploarea lucrdrilor nu s-a modificat

v ul o ttr e. u b mt tn" i kn', n a I u r a's i rt t rqt I t t ur

VI. f)escrierea circumstan{elor care au ficut necesar[ modificarea:

(Se t,or irtclica motit,ele/urgl.tmentele modificiu'ii conlracttilui de achizilieiacrtrdului-cadru)

iacefaceirnposibilexatrlitlat.ealtlcr5rilor

in continuare.

VII. Rezultateleexamin[rii:

in baza deciziei grupului de lucru de rnodificare a cortractului cle achizilie/acorclttlui-cadru nr.12'/ din 21 '01 '2022

a fost incheiat acordul adilional privind uricsorarea sttrnei coutractulLri

Denumire operator
economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

ilir. 1i d*ta acordului
adi!ional

',.r.,.,-,,;ii,l

i ,,. ;,,:'., i

SRL Fabianca Capital social 110 _o, 1/*L0.2022 1 106 932.46 1328 318.95

S u nr a r:o n l t'tt cttt I tt i tl n pri mod ili(:t reil co nst; 
tlrei.i

Conducdtorul grupului de lucru: fligfi
%o ,//rrt/e-a4r' t[i;;i

eir:,t;#JD
'stL tr;i-l/, L

id\
'a?

-d

W
'"it

L.$. 
nume) 

\
"!iifi,w

ur sol'dt
'r1.nl\N 'ry

Agen!ia Achizilii Publice: mun. Chi;ittdtr, Sos. Hince;ti, 53; tet : 022-820-703;.fax: 022-820-728"

n- u', ui i t, b a p@)t en ct e r. gov' m d ; wv'w. t e n d e r' gov' nt d

Agenlia Nalionald pentruSolulionarea Cintestaliilor: ntun. Chi;ind.u, bd. $tefan cel Mure;i S/dnt'
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DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Unitatea de implementare a proiectelor 
în domeniul mediului

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1015601000019
Adresa str. Alexandru cel Bun 51A
Număr de telefon 022226254
Număr de fax 022226254
E-mail oficial cancelaria@uipm.gov.md
Adresa de internet -
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Anatolie Rîșina, 022 22 62 54

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Obiectul achiziției Lucrări de reparație la sediul din str. 

Gheorghe Tudor 5
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 478 566,75 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1659524069971
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wd 
pl-MD-1659524069971

Data publicării anunțului de participare 03.08.2022
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat

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

29.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Danstar Evolution”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- 
cadru

Nr: 1/29082022
Data: 29.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului- 
cadru

Fără TVA: 398 805,63
Inclusiv TVA: 478 566,75 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 1 lună

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

mailto:cancelaria@uipm.gov.md


Tipul modificărilor Majorarea sumei contractului
Temeiul juridic pct. 2 al alin. (7) al art. 76 din Legea achizițiilor 

publice Nr. 131 din 03-07-2015
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

Nu

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

Nu

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

între IP „UIPM” în calitate de beneficiar și SRL „Danstar Evolution” în calitate de antreprenor, a 
fost încheiat contractul nr. 1/29082022 din 29.08.2022 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație la 
sediul din str. Gheorghe Tudor 5, etajul 4.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
în urma desfășurării lucrărilor conform contractului sus menționat, în temeiul demersului din data de 8 
septembrie 2022, în adresa UIPM, de către SRL „Danstar Evolution” a fost expediată informația prin 
care ne informează că, fiind declarați câștigători ai procedurii de achiziții cu nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1659524069971, ce constă din reparația birourilor amplasate la etajul 4, din str. Gheorghe Tudor 5, a 
sesizat că în procesul inspectării obiectului de lucru s-a constatat starea deplorabilă a geamurilor și a 
carcaselor acestora.

în acest context, intervine situația stringentă de a efectua lucrările de dezasamblare și instalare 
a geamurilor noi pentru asigurarea condițiilor optime de muncă.

Pentru inspectarea lucrărilor de reparație a fost contractat un responsabil tehnic care 
inspectează și verifică volumul și calitatea lucrărilor efectuate de către agentul economic.

în urma demersului respectiv, împreună cu responsabilul tehnic, făcând o vizită de lucru, s-a 
constatat cu certitudine starea nefastă și deplorabilă a geamurilor și a carcaselor acestora. Totodată 
administratorul sediului, ne-a informat că geamurile sunt instalate din 1970 și niciodată nu au fost 
reparate. La fel, carcasele acestora sunt putrede și pe alocuri nu susțin corespunzător sticla propriu-zisă 
a geamului.

în caietul de sarcini, nu a fost incluse lucrările menționate, însă necesitatea acestora este 
stringentă.

Astfel, în baza celor relatate mai sus apare necesitatea de a încheia un acord adițional privind 
majorarea sumei contractului sus menționat cu 69 600 lei.

VIL Rezultatele examinării:

In baza deciziei grupului de lucru (proces verbal nr. 3 din 27 septembrie) de modificare a contractului 
de achiziție (antrepriză) nr. 1/29082022 din 29.08.2022 a fost încheiat acordul adițional privind 
achiziționarea lucrările de reparație, care constau suplimentar, din instalarea geamurilor noi.

Denumire operator economic Nr. și data 
acordului adițional

Valoarea modificiirilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Danstar Evolution” 1 27.09.2022 ---- ------------------------ 69 600

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie Rîșina
(Nume, Prenume) (Semnătui
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                                           DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice  

 
Nr. 185/22 din 27.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
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) 

ala.musteata@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a edificiului SCT 

Chişinău din str. Armenească, nr. 42B, 
mun. Chişinău. 

Cod CPV 45400000-1 
Valoarea estimată a achiziției  3 200 000,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654684621946 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1654684621946?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 08.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

- 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Lucrări 

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

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

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

Nr. 305/22 din 21.07.2022 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/


2 
 

Denumirea operatorului economic 
 
 

„Carnals Grup” SRL 
 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 902 

Data: 08.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2 324 937,33 

Inclusiv TVA: 2 789 924,80 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 08.08.2022 – 31.12.2022 

 

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

Tipul modificărilor  1. Majorarea valorii contractului 
 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice; 
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu 
privire la activitatea grupului de lucru în 
domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Da (cu 281 342,03 lei, inclusiv TVA/ 
234 451,69 lei fără TVA) 

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

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

                        În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654684621946, la data de 
08.08.2022 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 902 cu operatorul economic „Carnals 
Grup” SRL privind achiziționarea lucrărilor de reparație a edificiului SCT Chişinău din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. Chişinău, în valoare de 2 789 924,80 inclusiv TVA.  

                        Prin încheierea acordului adițional de modificare a contractul nr. 902 din 08.08.2022, 
valoarea contractului va fi mărită cu 281 342,03 lei inclusiv TVA, ceia ce constituie 10,08 % din 
valoarea contractului inițial. 

 

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

La data de 08.08.2022 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 902 cu operatorul 
economic „Carnals Grup” SRL privind achiziționarea lucrărilor de reparație a edificiului SCT 
Chişinău din str. Armenească, nr. 42B, mun. Chişinău.   

La începutul lunii septembrie, au fost demarate lucrările de reparație propriu-zise a 
fațadei și de amenajare a teritoriului, iar în timpul demolărilor și lucrărilor de desfacere s-a 
constatat că scările de la intrare sunt deteriorate avansat, prezentând pericol pentru exploatare și 
accidente pentru vizitatori. Stratul-suport din beton pe anumite sectoare este degradat ca urmare 
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a ciclurilor de îngheț-dezgheț. În acest sens, a fost întocmit procesul-verbal de constatare nr. 1 
din 14.09.2022, prin care s-a stabilit necesitatea de reparație a scărilor centrale cu folosirea 
materialelor rezistente și durabile de acoperire a suprafețelor.  

Potrivit devizului de cheltuieli referitor la reparația scărilor de la intrarea principală 
(întocmit de Antreprenorul „Carnals Grup” SRL și verificat de către specialiștii ASP) valoarea 
lucrărilor suplimentare constituie 281 342,03 lei inclusiv TVA. 

Astfel, urmează modificarea valorii contractului, prin majorarea sumei acestuia cu 281 
342,03 lei inclusiv TVA. 

Modificarea prin majorarea valorii contractului de antrepriză nr. 902 din 08.08.2022 este 
impusă de necesitatea stringentă de reparare integrală a scărilor edificiului SCT Chişinău din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. Chişinău, constatată în timpul executării lucrărilor de reparație. 

 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis 
încheierea acordului adiţional privind modificarea contractului de antrepriză nr. 902 din 
08.08.2022 privind achiziţionarea lucrărilor de reparație a edificiului SCT Chişinău din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. Chişinău.   

 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

 

 

Nr. şi data acordului 
adiţional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA, 
lei 

Inclusiv TVA, 
lei 

 

„Carnals 
Grup” SRL 

 
- Nr. 1/1153 27.10.2022 

 
2 559 389,03 

 
3 071 266,83 

 
 
 
Preşedintele Grupului de lucru  
pentru achiziţii publice                                                                                 Gheorghe POJOGA                
 
 
 
 
 
 
Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md  
 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/


DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.2 din L8.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea cqnq491qn14

hiziti

ivire la contractul de achizitieiacordul-cadru

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

cu
Denumirea autoritAtii contractante IP Gimnaziul Slobozia Du$ca

IDNO 1012620009108

Adresa Slobozia-Du$ca, r. Criuleni

Numdr de telefon/ fax 024874241

E-mailoficial emslobod@rnai.hu

Adresa de internet

Persoana de contact Stahi Tatiana. 06997 35 2 5 t. stah i(Dm ai l.ru

II. Date cu privire la procedura de achiztlte
Tipul procedurii de achizilie Cererea ofertelor de preluri

Licitatie deschisd I Altele: [IndicaliJ

Obiectul achizitriei ,,Reparafia capitald a sistemului de incalzire in

Gimnaziul s. Slobozia-Duqca, r. Criuleni-

Cod CPV 4s200000-9

Valoarea estimatd a achiziliei 1 886567,00 lei

Na. gi link-ul procedurii (se va indica din cadrul

portalului guvernamental www. mt e-nder. gov. md.)

Nr: 21059938
https ://mtender.m d/Cab i neVTenderln fo/ocd s-

b3wdp 1 -MD- I 649850 I 92848/ocds-b3wdp I -MD-
1 6 49 8 s 0 t 928 4 8 - EV:164985 !757534

Data publicdrii anuntului de participare Data publicdrii: 13 .04.2022

Data (datele) qi referinla (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul la care se referi anunful respectiv

Date cu Dnvlre la contractul de acnlzl
'l'i pu I contractu I u i de ach izilie/acordul u i-cadru Bunuri n Servicii n Lucriri X

Contractul de achizitie/acordul-cadru se referl la un proiect

si/sau orosram finantat din fonduri ale Uniunii Europene

'/ Nu Dal

Sursa de finan{are '/ Buget de stat Buget CNAM I
Buget CNAS n Surse externe I
Alte surse: flndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de achizilie/ acordului-

cadru

22.06.2022

Denum irea operatorului economic SRL TechnoTest

Nr. gi data contractului de achizilie/acordului-cadru Nr: 18

Data:29.06.2022

Valoarea contractu lui de achizilie/acordului-cadru FIrS TVA: 1656047,43

Inclusiv TY A: 1987256,92

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execu{ie 30.09.2022

Tipul modificirilor Micgorarea valori i contractului
Majorarea valorii contractului
Modificarea termenului de executare

Temeiuljuridic [Legea nr.13l/03.07.2015 privind achiziliile publice,
art.76, alin. (7), punctele (l) si (2)l

Cregterea prefului in urma modificdrii (dupd caz) [Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
c ontr ac tului d e ac hi z it i i pub I ic e /ac ordul ui - c adrul

Modificarea anterioard a contractului de achizilii
pub I ice/acordului-cadru (dupd c az)

[Se vor indica toate modificdrile operate anterior Ei

valoarea acestoral

Alte informalii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupl modificare:



La29.06.2022 afost incheiat contractul nr. l8 cu SRL Techno Test de achizilionate lucrSrilor de reparalie
capitald a sistemului de incllzire in suma de 1987256,92\ei, inclusiv TVA.

in urma examinrriira rara rocurui.,,.yol;,';:A'ffi::,i,tT:li:l',t::fi"r:X"f;Jlffi'flfr[:1,'ff?Tl
economic, inclusiv posibilitatea de a conecta utilajul sistemului de incdlzire renovat la la refeaua electricS, pentru
punere in func(iune a sistemului de inc6lzire in intregime, care nu a fost prevlzut initial, e necesar de exclus volumul
delucriridetermoizolareare{elelorinterioareprecumqipozareaacestoraincanalePVC(poz. 19,21,23,66,67,
68, 69,7 6,77 ,78), din motiv econom ic, calitativ, estetic Ai practic.

Totodatd e necesar de ajustat volumele conform situaliei de la fafa locului cum ar fi lipsa de spa{iu, sc6pare din
proiect sau alte motive (poz. 18,20,22,24,25,65,66,68, I l7).

Inlocuirea materialului izolant (vata minerald) prevdzutd pentru izolarea re{elelor metalice (distributie subsol

;i coloane) cu izolalie tubulara cauciucatd (producStor Armacell, Polonia), cu respectarea coeficientului de
conductivitate a materialului izolant.lzola\ia tubulard cauciucatd este un material izolant mai performant Ei durabil
in timp decAt vata minerald.
Conform proiectului, vanele de balansare urrnau sd fie acoperite cu construcfie din foi se ghipso-carton cu montarea
unei ugile din material plastic. ins6 in urma examindrii de lafala locului sa constatat cd constiuclia din ghipso-carton
nu este suficient de rigid6 pentru a proteja siguranta vanelor de balansare, inclusiv qi pentru a limita accesul copiilor
la aceste vane. In acest sens sa propus ajustarea soluliei tehnice prin montarea cutiilor metalice dotate cu ugi15 cu
lacdt (0,3 x 0,3 x 0,35 h). Volumele date sunt prezentate in devizul de cheltuieli propus pentru includere in volumele
contractuale.

Avdnd in vedere cd in devizul de chieltuieli nu au fost prevdzute lucrdri de racordare a pompelor la energia
electricd pentru punere in funcfiune a sistemului de inc6lzire in intregime, se propune includerea acestora in
volumele contractuale.

Se propune ca cheltuielile pentru modificirile propuse sd fie acoperite din contul surselor economisite ?n urma
excluderii a unor volume, menfionate mai sus, precum qi ajustarea volumelor contractuale in ceia ce tine cantitdtile,
tipul si materialele utilizate. in legiturd cu tergiversarea timpului de aprobare a modificdrilor la proiect de cdtre
proiectatnt, se modificl durata de execufie a lucrdrilor pind la 15.11.2022.

VII. Rezultatele examindrii:
inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antreprizdnr. 18 din 29.06,z}22inregistrat la

Trezoreria Teritoriald Centru cu nr.2022-0000000896 din 01 .07.2022, incheiat cu SRL Techno Test in
sumd de 1987256,92, este incheiat acordul adilional privind micqorarea valorii contractului cu 358060,39 lei,
inclusiv TVA - 59676,73 lei gi majorarea cu 298427,76 lei, inclusiv TVA 49737,96. DupI modificare valoarea
contractului va constitui:

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital striin

Nr. qi data acordului
adifional

Valoarea modificirilor (dupd caz)

FIri TVA Inclusiv TVA

SRL Techno Test Cu capital
autohton

I 18.10.2022 1606353,57 1927624,29

Cortducitqfqf Srupului de Iucru:

trt
(Senndtural

t."'^.',, .t): -$l'\$9n1iq (!,hUiliiP.ublice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
e -mai{-:, bqp@ ender. gov. md ; www. t ender. gov. md
Agen1ia Nayionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfiint, I24 et. 4; tel.:022-820-652;
fax : 0 2 2 - 8 2 0 - 6 5 I ; e- m ai I : c ont es t at i i@ons c. m d ; www. ans c. m d



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.2 din 18 - /0' 'zozz

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritl{ii contractante Judecatoria Chisinau

I ^nqlifqfa
mun.Chisinau, str.ZellnsKl, nr. I J

l 00660 I 000256IDNO
Adresa

02252017 6Nrrnrir de telefon

Numir de fax
E-mail oficial j chisinau(a)j ustice.md

cont.ichi@iustice.mdAdresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Placinta V ictoria,victorlap laclnta I 9 t 5 VUma

Cerga Mariana, marianacerga@yahoo'com

Cererea ofertelor de Preluri r
Licitatie deschisd fi Altele: Ilndicati

Tipul procedurii de achizi{ie

decdtorret

Chisindu, sediul Cioc4naObiectul achizi{iei

3 051 142'00 leiValoarea estimati a achizitiei
Nr:21041371@e va indica din cadrul

portalului guvernamental www' nttender' eov' md) Link : q c dq =-b*3"w"ds1**10:162 
: Q161&6&5"3-

30.06.2021Data publicflrii anuntului de participare

D"t, (d"t.t.) $t referin{a (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficiat al Uniunii Buropene

privind proieitul (proiectele) la care se referl

Bunurio Serviciin LucrdriTtp"l .""ttu.t4g!4. uglrgll&/acordului-cadru

@rdul-cadru se referl la

un proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale

Srgpt ae ttut ! Buget CNAM n

Buget CNAS n Surse exteme n

Alte surse: flndicaYi

Sursa de finan{are

17.122021Data
achiz

d..iri.i d. atribuire a contractului de

ie/ acordului-cadru
't Prim SRL

Denumirea oper4llqlglgi Jgenomic

Nr. qi data
cadru

*"tt"ctrl"i de achizi{ie/acordului-
Data:L7.12.2021
F[rd TVA: 2 535 070,23\eiffitui de achizi{ie/acordului-
Inclusiv TVA:3 042 084,28\ei
31.12.2022Termen de valabilitate
31.12.2022Termen de execu{ie



Mi.qorut.u valorii contractului n -
Majorarea valorii contractului I
Modifi carea termenului de execut wel livrarcl

prestare n-li4odificarea 
termenului de valabilitate o

Rezeliereacontractului n
Altele: IlndicaYi

nr.131 din 03.07.2015Temeiul iuridic
tunio*rro contractului cu 456 300,00\ei

Suma maiorata a contractului 3 498 384fiWC*qt.".u prefului in urma modificlrii (dupd

Modificarea termenului de executareModifi"u.ea anterioari a contractului de

achizitii publice/ac or dulu! cadrv-(dupi sg
Alte informa(ii relevantq

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

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:

in rezultatul desfaqurdrii procedurii prin Licitalie deschisi nr.ocds-b3wdp1-MD-1625056386853

din 30.06.2021, afost incheiat contractul nr.57 din 17,12.2021 cu Profmarket Prim SRL, privind

executarea lucrdrilor de reparatie a edificiului Judecdtoriei chiEinSu, sediul Ciocana in sumd de

3o42og4,2g lei. La data de 17.12.2021 a fost incheiat acord adilional nr.l, in scopul modificdrii

contractului , s-a prelungit termenul de execulie pinl la data 3 1.12.2022 Ei perioada de valabilitate pina

\a31.12.2022.

in perioada efectu[rii lucrarilor de reparalie operatorul economic inainteazd cerere nt'06103'2022

din30.03.2022sidemers nr.14107-2022dinll.oT.2)22cuprivirelaincludereaunorlucraridereparafii'

VI Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarl modificarea:

Lucrdri suplimentare ^r ^-^-^a^-.,r,,: ^^^6^*i^ Drnfmqr"lref primSRT
In urma examinrrii solicitlrii sus mentionate al operatorului economic Profmarket PrimSRL qi

conform notei informative, intocmita de responsabilul tehnic , care aexaminat obiectul de construclie, a

ap6rut necesitatea de a indeplini lucrrri suplimentare care nu au fost prevrzute initial in devizul debazir

qi anume:

- La pardoseli nu s-a inclus demontarea covorului din pvc(linoleum) qi a plintelor din

lemn(et.l).
- Lapardoseli nu s-a inclus demontarea pardoselilor din parchet de lemn(et.1, et'3)'

- Latavan nu s-a inclus demontarea tavanului suspendat din pl[ci cu carcasa(et.1)'

- Nu a fost inclus demontarea vitaliului din aluminiu de ling6 sciri(et.1)

- Nu au fost incluse demontarea canalelor vechi de ventilare(et.1).

- Nu au fost incluse demontarea usilor din lemn la grupuri sanitare Ei birouri(et.1).

- Nu a fost inclus curalarea varului de pe pereli in garajul pentru delinuli(et'1)'

- Nu a fost inclus grunduirea perelilor in garajul pentru de{inuli(et' 1)'

- Nu a fost inclus in caietul de sarcini collar din aluminiu la glafuri qi coloane(et.1, et'3)'

- Laperefi a fost inclus tencuieli de 5 mm cu amestec uscat, pe cdnd stratul necesar pentru

tencuieli la perefi este in mediu de lomm - 12mm(et.l, et.3).

- Nu a fost inclus in caietul de sarcini stratul de finisaj ,,Mesterul Manole,, la pere{i. (et.1, et'3)'



La pardoseli din teracot6 a fost inclus simbolul de norm6 CG47D (pardoseli din placi de

gresie lipite pe amestec usact, pe cind simbolul de norm6 corect trebuia sE fie

CG17DI( pardoseli din placi de gresie lipite pe adeziv din mortar in incdperi mai mici de

l6m2).

La perefi din teracotd a fost inclus simbolul de normd CI22B (placaj din pldcule de ceramicd)

lipite pe amestec usact, pe cind de facto se executd lucrlri de faian![ smalluit[ simbolul de

norm[ corect trebuia s[ fie CI06C.

La tavane a fost inclus tencuieli de 5 mm cu amestec uscat, pe cdnd stratul necesar pentru

tencuieli este in mediu 10-l5mm.(Et. l)
La geamuri nu s-au inclus montarea pervazurilor din pvc 250 mm l[1imea (et.l, et.3).

Nu s-a introdus montarea uqilor noi din pvc la grupuri sanitare qi montarea ugilor din MDF

la birouri(et.l).
Nu s-a introdus broascd la ugi(et.1).

Nu s-au introdus plinte din MDF la uqi.

Nu s-a introdus la pardoseli grunduirea acestora qi stratul de qapd autonivelant l0 mm(et.l,

et.3).

La geamuri nu au fost incluse lucrdrile de reparalie a glafurilor(grund, tencuieli, strat de

implesiturd, eurofin, grund, meEterul manole gi vopsitorii).

Nu a fost inclus demontarea lambriuri la perefi (et.3).

La invelitorii acoperiE qi balcoane a fost inclus simbolul de normd CEl3A2(orizontal) qi

CEl3D2(vertical), pe cind simbolul de normi corect trebuia sd fie RpCl34A(orizontal) qi

RpCI34D(vertical).
- La acoperiq in caietul de sarcini a fost inclus material HPP(stratul inferior) qi TKP(stratul

exterior). Aceste materiale sunt de o calitate proastd gi termenul de garanfie de la producdtor

este de 12 luni. Se propune de a modifica materialele folosite cu altele mai bune EPP qi EKP,

care au un termen de garantie mult mai lung 60 luni.

- Unele lucr6ri incluse in caietul de sarcini nu necesitd a fi efectuate.

in urma acestor modificdri valoarea contractului se majoreazaq)456300,00 lei conform devizelor
locale.

Se menlioneaza faptul cd la etapa proiectlrii qi intocmirii caietului de sarcini aceste lucrari practic

nu au putut fi prevazute, acestea sunt constatate in fapt in timpul executarii lucrdrilor de cdtre Profmarket

Prim SRL .La mai multe pozilii din caietul de sarcini volumul lucrf,rilor este mai mic decit in realitate

qi invers(mai mare decit in realitate).

in acest context s-a comuni cat, cdnu va fi posibild receplia finald a lucrdrilor de reparafie

capitalS deoarece lucrarile incluse in contract nu pot fi executate inaintea lucririlor incluse in acord

adilional.



VI. Rezultatele examinlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr'2 din

1.2 . /0 2022 afost incheiat acoldul aditional privind majorarea contractului

pului de lucru:

(Semndtura)

mun. ChiSindu, qos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

nd; www.tender.gov.md
Solulionarea Cintestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et' 4; tel':022-820-

I ; e-mail : contestotii@ansc.md; www. ansc. md

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin-

Nr. Ei data acordului
adi{ional

,,Profmarket Prim"
SRL

Nr.l 07,04.
2022

380 250,00 lei 456 300,00 lei

Denumire
operator
economic

Valoarea modificlrilor (duPd c4ZL

FIri TVA Inclusiv TVA
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2 I 06 I 164 din 0r.1 1.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

IIr. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Denum irea autoritSIii contractante Direc{ia Educatie, Tineret si Sport s.Riscani
Localitate mun.Ch Slnau
IDNO l 00760 0097 t6
Adresa mun.Ch pinau, Kiev 5a
Numtrr de telefon 022 44 53 87
Nu'm5r de fax 022 44 t3 29
E.mail oficial dets riscani@mail.ru
Adresa de intdrnet
Persoana de contact
(nume, prenume, relefon, e-mail)

Negru Ludmila

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea of-etelor de preluri I
Licitalie deschisd n A{tele: flndicatil

Obiectul achizifiei Lucrari de reparalie a acoperiqului la qcoala
auxiliard nr.6

Cod CPV 45261900-3
Valoarea estimatd a achizi{iei 750000.00
Nr. gi link-ul procedurii (se va indica din cqdrul portalului
guv ernamental www. mtender. gov, m d)

Nr: 21061164
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD- I 65969630 I 540?tab:contract-
notice

Data publiclrii anun{ului de participare 05.08.2022
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referd anun{uJ 'respectiv
(dupa caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri r Servicii n Lucrdri I
Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referd la un
proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene

Nrl Dan

Sursa de finantare Buget de stat I Brgrt CNAM "Buget CNAS n Surse externe !
Alte surse: flndicatil

Data deciziCi de atribuire a contractului de achizi{iel
acordului-cad ru

23.08.2022

Denum irea operatorului economic " D ol(tco ns S evrice " S RL

Nr. gi data contractului de achizifie/acordului-cadru nr.85
Data:30.08.2022

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-cadru Fard TVA: 53 1481 .41 lei
Inclusiv TY A: 637777.11 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 15.11 .2022



Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare !
Modificarea tennenului de valabilitate n

Rezelierea contractului I
Altele: [Indicatil

Temeiul juridic Lesea nr.l3I/201 5, art.76, alineat 7l
Cresterea pretului tn urma modificlrii (dupd eg4- I{u se aplicd

Modificarea anterioari a contractului de achizi(ii
nublicelacordului-cad r u (dup d c az)

Nu au.fosl

Alte informatii relevante

ry. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dup[ modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau va/oarea bunurilor,

serviciilor)
Lucrari de reparaJie a acoperi;ului la Ecoala auxiliard nr'6.

VI. Descrierea circumstan(elor care au ficut necesar[ modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contactului de achizilie/acordului-cadru)

Conform demersului Directorului anr.01-041169 din 2L09.2022 gcolii auxiliare

refuzul executddi lucrdrilor.

VIL Rezultatele examinirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a c ontractului

acordului adilional privind micgorarea valorii contractelor'
de achizilie/acordului-cadru s-a decis incheierea

Conducitorul gruPului de lucru:

R6u Valentina
(Nume, Prenume)

natura qi amploarea

nr.6, cu privire la

Agenlia Achizilii Pubtice: mun. chisindu, sos. Hincesti, 53; tet': 022-820-703; far: 022-820-728;

e- m a i I : bap@t en d er. gov. m d ; www' t e n de r. gov m d

Agensia ial:"nnala pinTu Solulionarea Contestaliilor: mun. Chisindu, bd. $tefqn cel Mare si Sfant,

OiZ: fax: 022-820-65I ; e-mqil: contestatii@ansc.md: www'qnsc'rud

Denumire operator
economic

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. qi data
acordului
adifional

Valoarea modific[rilor
(dupa caz)

Fir[ TVA
Inclusiv

TVA

"Datacons Sevrice"SRL Cu caPital
autohton

105 01.11.22
53r481.47 63717',l,71

ffi
il;{lu

124 et. 4: tel.:022-820-



DARE DE SEAMA
privind modifi care:r contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. I din 01.11.22

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorit[tii
contractante

Prinraria Albota de Sus

Localitate s.Albota de Sus R-n 'faraclia

IDNO I 00760 r 008270

Adresa Str. ILrbileinaea 126

Numir de telefon 029457237
Numlr de fax 029457236
E-mail oficial prirrariaalbotadesus@mai l.ru

Adresa de internet
Persoana de contact
(nunte, prenltme, telefon, e-mail)

Al exandrTatarescu,pdlnqdg-al bqlladesus@mai kuO (29 4 57 237 ) :

0798t3146

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acorclul-cadru:

Tipul procedurii de achizi(ie Cererea ofefielor de prefuri M
I-icitatie deschisd r: Altele: flndicatil

Obiectul achiziliei cTpoHTerrE Hbre paoorbr rro o6rexry
<Construcaia retelei de apeduct in a.Rosita
si s.Sofievca-transa I)

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimati a achizitiei 4172318.48
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p or t alul ui guv e rn a nxe n t a I v,u,w, m t e n d e r. gov. ulil

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 661 348870145
l.ink:
https ://www. fbcebook.com/tatarescu.al exand r

Data nubliclrii anuntului de participare 24.08.22

Data (datele) qi referin{a (referinfele) publicirrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi anunful
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri r Servicii r I-Lrcrdri M

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la un
proiect Ei/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Eurorrene

NuM Dan

Sursa de finan{are BLrget de stat M BLrget CNAM r
BLrget CNAS r Surse externe l
Alte srrrse: [IndicaliJ Institu{ia publicl
Oficiul Na(ional de Dezvoltare llegionald
si Locall

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cacl ru

06.09.22

Denumirea oDeratorului economic SRL DEMAVEND
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr: 0070

t4.09.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fdrd TVA: 3397397.12

I rtcl usiv TV44076876.54
Termen cle valabilitate 31.12.2023

Termen de execu{ie 6lr"rni



Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului M
Modificarea tennenului de executare I livrarel
prestare !
Modificarea tennenului de valabilitate I
Rezelierea contractului I
Altele: FndicqliJ

Temeiul juridic l-ege l3 I arlicol 76 (7) a), c)
lry$g1gp1glgli in urma modificlrii (dupd caz) 337545.04
Modificarea anterioarl a contractului de
achizi{ii publice/acord ului-cad r u(dup d c az)
:\!!q informafii relevante

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

V. Descrierea achizi{iei inainte Ei dupl moclificare:

CgrnacHo DEYIZ LOCAL N! Includerea, cMera HeAocraroulax o6beMon pa6or.

W. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarl moclificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modi/icdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Ha ocHosanwn 3axosa J\! l3l or 03.07.2015 crarrs 76 qacrb (7) ryHrr, a) ao:uuxra
seo6xoAt'tlocru npuo6pecrn y rtepBoHaqanbHoro KoHTpareHTa AonoJIHVTeJrbHbre pa6orur,
Koropble He 6bulu BKJIIoqeHbI B nepBrlqHbrr? AoroBop, Ho B Koropr,rx BoBHaK"rra ocrpafl
Heo6xoAl'IMocrb A"rlfl ero ucnoJIHeHI4.fl; corrlacHo nyHKTa c) uacru (7) crarru 76 Hacro.flrrdero
3axoHa crolrMocrb He BK.rrroqeHHbrx Aono"rrHzTeJrbHbrx pa6or ue npenrruaer 1s ilporreHToB
cTor4MocrH nepBHqHoro AoroBopa o focyAapcrBeHHbrx 3aKynKax.

flpuvaHuofi yaelzueHue KoHrpaKTa ,rBrrsercs ro, Lrro B flpouecce pa6orsr, 6ruo eErssJreHo,
uro pa6orll' yKalaHHble B rexHHLIecKoM 3alaHr4v (caiet de sarcini) He coorBercrByer (raxravecrcunr
o6reuav, Heo6xoAaubrx Ans 3aBeprueH14s crpoHTerrsHsrx pa6or.

Croutrocrs pa6or no.{crrprraHa cor-JracHo eALrHHqHbrx pacueHor(
ocHoBHoro KoHrpaxra J\le 0070 or l4 ceurr6pr 2022r., c SRL "Demavend,,
Bxlloqar HAC.

H HaJrOfOBbrx HaKpy'roK
Ha cyMMy 337 545,04 rcit

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbaza cleciziei grtrpulLri de Iucru de rnodiflcare a cor.ltractLrlui de achizilie/acorclului-caclru nr. I din 21.10.2021
a fbst incheiat acordul adilional privind Maiorarea valorii c_ontractului

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu canital striin

Nr. gi data acordului
adi{ional

Valoarea modifi cirilor (dupd
caz)

FIri TVA Inclusiv TVA

SRL DEMAVEND Ou capital autohton I 01.11.22 281287.53 337545.04

2



Conducitorul grupului tle lucru:

de Sus TATAIRESCU A.

ntru solurionareq Contestaliiror; mun. c'hisindu, bcr. $te.fan cer Mare si s.fdnt, 124 er, 4; tet,;022_g20_l ; e- nr q i l ; c o n t e s t a I i i h),a n s c. m cl ; yvtut it. ct n.y c, m cl

, ruun, ChiSindu, sos. HtnceSti, 53; tel.; 022_g20_703;.fax: 022_g20_72g;ntd; wvtw. ten der. gov. nt d



Model - tip 
DAREA DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 31 octombrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Gimnaziul Milești 
Localitate s.Milești 
IDNO 1013620012026 
Adresa s.Milești,r-nul Nisporeni 
Număr de telefon 0264 40 2 82 
Număr de fax 0264 40 5 49 
E-mail oficial vera.bobeica43@gmail.com  
Adresa de internet http://gimnaziulmilesti.educ.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Bobeică Vera , 068647486, 
vera.bobeica43@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

 

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

Obiectul achiziției Lucrărilor de reparația capitală cu 
consolidarea clădirii din s.Milești, r-nul 
Nisporeni 

Cod CPV 45214100-1 
Valoarea estimată a achiziției  1 806 970,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1646916023024 
Link: 
2105302https://achizitii,md/ro/public/tender/ 

Data publicării anunțului de participare 10 martie 2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

 

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

Nu □v    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat v□     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  

mailto:vera.bobeica43@gmail.com
http://gimnaziulmilesti.educ.md/
mailto:vera.bobeica43@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646916023024
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646916023024
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Alte surse: [Indicați] 

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

28 martie 2022 

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

Nr:23 
Data:03.05. 2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 442 583,81 
Inclusiv TVA:1 731  100,58 

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022 
Termen de execuție 90 zile 

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

 

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

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 art76 alin. 7,p 2, lit 
a), b), c). 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 

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

Nu au fost  modificări anterioare 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
Lucrări  de reparația capitală cu consolidarea clădirii din s.Milești, r-nul Nisporeni 
_____________________________________________________________________________________
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

În procesul de executare a lucrărilor s-a constatat că este necesar de executat lucrări suplimentare,și 
anume : 
Capitolul 1. 1. Consolidarea peretilor exteriori (pl.6) 

1. Plase sudate pentru consolidarea zidarieie 8 A-III, 150*150   (In proiect  - 2 345,2 kg,   in 
deviz p.12 - 1110,72 kg) – kg -1 234,480 

2. Armatura d 10 A-III   (In proiect  -  339,96 kg,   in deviz p.12  - 231,4 kg) – kg- 108,088 
3. CL18A  Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton – kg- 1 006,200 
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4. IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu 
un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a 
confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm 
inclusive  - t - 1,010; 
5. CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
(filet M16) – kg - 387,000 
 

Capitolul 2. Includere SA 
 
Capitolul 2.1. Zidaria golurilor (pl 5.1) 
 

6. CD71A  Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara 
placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA,plan parter) - m3 - 0,600 
7. CD55C  Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in 
assize - m3- 2,000 

Capitolul 2.2. Pardoseli (pl.14.1) 
 
Capitolul 2.2.1. Tip 6S (S=47,85 m2) 
 

 
8. IzF53A Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de 
polistiren extrudat - 40 mm - m2 - 3,420 
 
9. CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin - m2 - 47,850  
  
10. CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (teracota reliefata ) - m2 - 47,850; 

11. CI14A  Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv – m - 43,100; 
 

Capitolul 2.3. Finisarea interioara 
 
Capitolul 2.3.1. Pereti (tip 1) 
 

12. CF02A5  Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau 
stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T 
pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus 
sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-3 - m2- 398,800; 
13. CF51B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de 
ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in 
miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - m2-398,800. 

 

 

VII.Rezultatele examinării: 
 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1din 31 
octombrie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu suma de 
254 209,34 lei. Prin urmare, suma totală a contractului va constitui 1 985 309, 92 lei.  

 



4 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

Eurogrupstim SRL 01 31 octombrie 
2022 

211841,13 254209,34 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

 

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































model-tip

DARB DE SEAMA

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

Nr. l din 14.10.2022

. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritifii /ontractante Primdria satului Criva
Satul Criva
100760t004906
s.Criva,raionul Briceni

NumIr de telefon 024747- 340
NumIr de fax 024747- 336
E-mail oficial
Adresa de internet

::;,';"decontact 1'@, Gribencea Olsa

. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire apticaG
. Cererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd

nAltele: [Indica!iJ
Procedura de achizifie repetati (dupa ca) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 16641937 18492

Tipul obiectului contractului Oe acnirili"l
acordului-cadru

Bunuri n Servicii o Lucriri

Obiectul achizifiei

453161r0-9

Expunerea motivului/te-eiului--privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aylicyyii altor proceduri decdt licita{ia
deschisd)
Procedura de atribuire 6ffiportalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds:b3wdp 1 -MD -t6641937 tWn
Link-ul: https://mte"dei@
b3wdp 1 -MD-l 664 1937 1 9492

Platforma de achizi{ii publice utilizatd

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoritlfii contractante Link-ul cdtre planul de achiziliilublice publicar

Anunf de intenfie publicat ioB,Ap (dupa ro4 Data:26.09.2022
Link-ul: https://mtender.gov.mdltender#ocds_
b3wdp 1 -MD -I 6641937 I 8492



Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie
aLicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse exteme; nAlte surse: ONDRL

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 429409,25

. Clarificdri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost operate modfficdri)

' Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cbtre
operatorii economici:

Data solicitlrii clarificirilor 26.09.2022
Denumirea operatorului economic SRL,, ZEPTO ,,
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Publicarea proiectul de executie

Expunerea succinti a rispunsului Ne cerem scuze noi am publicat toate actele
conform procedurii

Data transmiterii 30.09/2022

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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limitd de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

. PAnd la termenul-limiti (data 19.10.2022 , ora 10:00), au depus oferta I ofertanfi:

Nr. I)enumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL,, Zepto,,' 1018600024415 Dmitrii Rotari

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL,,Zepto,, Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

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

Propunerea tehnicd Drezentat
Propunerea financiard Drezental
DUAE Drezentat
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentot

Documente de calificare
va consmna pirin: prezentat, neprezentat, nu corespundeSe

DUAE prezental

Oferta corespunde



Scrisoarea de Garanfie
Bancard

prezentat

Grafic de executare a

lucrdrilor
prezentat

Declaralie privind
experienta similard

prezentqt

Declarafia privind
lista principalelor
lucrdri executate in
ultimul an de
activitate

prezentat

Declaralie privind
dotdrile specifice,
utilajul qi

echipamentul necesar
penfiu indeplinirea
corespunzdtoare a

contractului

prezentat

Declaralie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului

prezentat

Lista
subcontraetantilor si
panea/pa4Ile oln
contract care sunt
indeplinite de cdtre
acestia

prezentat

Informafie privind
asoclerea

prezentat

Angajament privind
suslinerea tehnicd qi
profesionald a
ofertantuluil grupului
de operatori
economtcl

prezentat

Aviz Agenliei pentru
Supravegherea
Tehnicd

prezentat

Deviz prezentat

Certificat de
inregistrare a
intrep ri nderii/Extras
din Registru de Stat al
persoanelor lunolce

prezentat

Declara{ie privind
obligatiile :

contractuale fa{d de
alti beneficiari

prezentat



Certificat de la
organele
Inspectoratului Fiscal
privind datoriile la
buset

prezentat

Ultimul raport
financiar (Bilanlul
contabil)

prezentat

Certificat privind
garanlia lucrdrilor
executate minim 3 ani

prezentat

Certificat de atestare
tehnico-profesi onald a

di risintelui de santier

prezentat

Certificate de

conformitate;i
calitate la principalele
materiale utilizate

prezentat

DECLARATIE
privind confirmarea
identitalii
beneficiarilor efectivi
qi neincadrarea
acestora in situalia
condamnaflr pentru
participarea la
activiEti ale unei
oryantzalri sau grupdri
criminale, pentru
coruplie, fraudd gi/sau

spdlare de bani

prezentat

(Informalia privind dbnumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din

dicumentayia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, nepreTentat, na corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica pre[ul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

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

. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea
lotulni

Denumirea,
operatorulul

economlc

Preful
ofertei

(fbr6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Renovarea
sistemului de

iluminat
stradal in s.

Criva, raionul
Briceni

SRL,, Zepto,, 474 727.93 1/ lucrlri T



Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

pentru elucidarea unor neclaritali sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scdzut) s-a

solicitat:

ii resoinsi/descali
Denumirea operatorului economic Motivul respingeriildescalifi clrii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

. Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: flndicali]

Justificarea decizieide a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aPlicat:

' Pretul cel mai scizut

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

' Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

sau cel mai bun raport calitate-cosl)

. Reevaluareaofertelor:

(Se va completa in cszul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

. in urma examin[ri, evalulrii qi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n londerea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi

unitate de
misurl

Preful unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fdrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Renovarea
sistemului de
iluminat stradal in
s. Criva, raionul
Briceni.

SRL,, ZEPTO,, l/lucriri 474727,92 474727,92 569673,52

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice) \s

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolut I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi[ir:

Denumirea operatorului
economic

Data tranSmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,, ZEPTO,, Scrisoare nr.546 din
L4.10.2022

e-mail -zepto srl@mail. ru

' Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazril in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic5 decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

I J 6 zilein cazultransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I

n 1 1 zile in cazulnetransmiterii comuntcdnt
orin miiloace electronice si/sau fax n

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

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
A 16 zile in cazul netransmiterii comuntcdrrt
prin miiloace electronice si/sau fax n
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' Informalia privind achizigii publice durabile (achizilii verzi) (rubri ca datd, se complete azd. doar in cazul in
care la procedura de achizi[ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contracVcontracte pentru loVloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentra tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) ul Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ); precum qi cd tn cazul tlepunerii contesta(iilor qittn,
recep{iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsuriirii proceclurii
de achizitrie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,
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Conducltorul grupului de
/0

(2 o?.obcDv

lucru pentru achizifii:

U a-[i*n
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|ii.;] |
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. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorulu

I
economic

Intreprinderea. .:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CP
V

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului./acor
dului-cadrufrrh TVA

'ii:l:rr:r:

inclusiv

:''ivA
SR o,

ZEPTO,,

S.R.L. conffact
nr.l din

14.10.202
z

474727,92 569673.52 37.12.2022

f"ljlrT 
aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii

(DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contqacte a
lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criteili de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

Codul lPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Pre{ul cel mai scdzut n
Costul cel mai scazut D

Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost I

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizitrii publice
de irrcheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr.01 dirr 0З.1\.2022

1. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

{
tr

п

Dепuшirеа autoritйtii contractante Intreprinderea de Stat pentru ýilviculturй din
Сйlйrаsi

Localitate Оr.Сйlйrаsi
IDNo I002609002202
Adresa Оr.Сйlйrаsi, str.Boiole 17

Numйr de telefon 0244209 66

Numйr de fax 0244227 05

E-mail oficial ' si lviculturacalarasi @,mail. ru

Adresa de internet calarasi@moldsilva. gоч. md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе,
tеlеfоп, e-mail)

Balic Ana

2, Date сч privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de
atribuire aplicate

пСеrеrеа ofertelor de preluri пLicitalie deschisй fAltele: [IпdicayiJ

рrосеdurа de
achizi{ie rереtаtй
(duрd caz)

Nr:

Tipul obiectului
contractului de
achizi{ie/ acordului-
саdru

вuпuriй servicii п Lucrйri п

Obiectul achizitiei produse petroliere

Cod СРY 09100000-0
Ехрчпеrеа
motivului/temeiului
privind alegerea
procedurii de
atribuire (tп cazul
aplicdrii altor
proceduri decdt
licitatia deschisd)

Negociere fdrd publicare prealabilй а апui опап| de participare

рrосеdurа de
atribuire (se уа
iпdiса diп cadrul
portalului
guvеrпаmепtаl
www.mtе,пdеr.gоу.цп

Nr: -

Link-ul:-
Data publicйrii

platforma de
achizi{ii publice
utilizatй

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



рrосеdurа а fost
inelusй in planul de

achizi{ii publice а
autoritй{ii
contractante

publice publicat: л_ ._ллд
http://calarasi.silvicultЙ йслiьчi"r,р!п?,,.r.=_,,,rэаl9,1=128&id=476&t=/Дпuпtчгi/Дс

i i.:;i, 
"i, 

;i, ; Б i Ё i 

" 
л rl - о Ь ; ; n ; ; i 11 р ý u Ь i i9 9-- р е nt r ч - а q ul :202 _2

Апuп{ de
publicat

пСаtаlоg electronic
Tehnici
instrumente
specifice
atribuire

пВugеt de stat; urse externe; пДltе
Sursа de fiпап{аrе

vаlоаrеа estimatй

3. clarificйri privind documentalia de atribuire: Nu este cazul

(Se va соmрlеtа iп,саzul tп care aufost solicitate сlаrфсйri)

4. Modificf,ri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:Nu este cazul

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

PAnilatermenul-Iimitй(data31.10.2022,ora_12:00),audepusofertalofertan{i:

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DuдЕ prezentate

de cf,tre ореrаtоrii economici:

Dаи solicitirii clarificirilor
б.r""rtrЙ operatolц]gl J99д9дцЦ

@asolicitf,riide
Е-рrr.*" rrссiпtёзjйýрццýц]цl
Data transmiterii

Rezumatul modifi сfl rilor publicdrii]ffiltemijloacelorde
informare (dupd cql

ttпdi.аti, пumdrul de zile]Б;.*пrntta ое dерчпеrе qi deschidere а

ofertelor рrеluп

Asocia{ii/
administratoriiб.пrmt".аЪреrаtоrului economic

ISAYEV F
CS'ъUKOIL-Moldova"SRL

йоrului economic

Dепumirе
document

cS"LUKoIL-
Moldovao'SRL

се constituie oferta

va сопsmпа рriп: пt at, п е pr е ?зЦ! !!!:_ пuз 9ц

qi

de



financiarб

Se
Documente de calificare

vа сопsmпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
Document 1

Document n

(Iпfоrmа;iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп!еlе
diп dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп

cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespltпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" si "Corespl]пderea cu
specфca|iile tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп; ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,, -" tп cazъIl

пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cёrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

petrtru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile f
Дltе limitйri privind numйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica\iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrеlul cel mai scdzut {

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

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului
/ economic

Preful
ofertei

(йrё ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
m5surй

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп{еlе de

caIificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Benzinй
Premium
95

IcS"LUKOIL_
Moldova"SRL

42050,00 2000litri + +

Моtоriпй IcS"LUKOIL_
Moldova"SRL

18бббб,б7,00 8000litri + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitatё Rezmatul rйspunsului
operatorului economic



costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre! п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se

чоr iпdiса toate criteriite de qtribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: gel mаi Ьuп raport

calitate-pre| sau cel mai Ьuп raport,calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:cel mai scazut рrе{

(Se va completa tп,саzul tп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificйrile operate

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

15" дtriЬuirеа contractului de achizi{ie рuЬliсй/асоrdчlчi-саdrч:

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй:
in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului
'de"lucru 

репtiu achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе сu prevederile art, 31 al Legii пr, ]31 diп

3 iulie 20I5 priviпd achizi|iile рuЬliсе)

Factorii de ечаlчаrе valoarea din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

, Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mёsчrё

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Benzinй
Рrеmium 95

iCS"LUKOIL_
Moldova"SRL

2000litri 21,03 42050,00 504б0,00

Моtоriпй ics"l,uKoIL_
Moldova"SRL

8000litri 2з,33 18бббб,б7 224000,00

16. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрчlui de luсru pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

iCS"LUKOIL_
Moldova"SRL

01 noiembrie2022 е-mаil:
d amitr u. s imо п ot@J а ko il, md



17. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

гп caiul in саrе valoarea estimatй а
contractului este mai miсй decAt pragurile
prevйzute 1а art. 2 а|iп. (3) al Legii nr. 1З1

din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

п б zile in cazul transmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice ýi/sau fax п

in cazul in care чаlоаrеа estimatё а
contractului este еgаlё sаu mai mare decAt
pragurile prevйzute la art. 2 аliп, (3) а1 Legii
nr. 1З1 din 3 iulie 2015 privind achizitiile
publice

П 11zj
prin mi

le in cazul transmiterii comunicйrii
loace electronice Ei/sau fax п

п 16 zile in cazul netransmiterii comunicбrii
prin mijloace electronice Ei/sau fах п

(Selectali tеrmепul de asteptare rефесtаt. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ]

diп 3 iulie 20t5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiy аtеrmепеlоr de asteptare, Se фсtuеаzйtп
coпformitate сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil

19. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar tп cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i
s-a tпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtrч lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de

durabilitate)z

18. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
ореrаtоrulчi

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сч capital strйin

Nчmirul
qi data

сопtrасtчlч
ll

асоrdчIчi-
cadru

Cod
ср
ч

Vаlоаrеа
contractului Теrmеп de

valabilitate al
contractului/acordul

чi-саdrч
Iara
тч
А

inclusi
v ТVА

icS"LUKoI
L_

Moldova"SR
L

iпtrерriпdеr
еа de Stat

pentru
silviculturй
din Сйlf,rаqi

01

l

о\

г*\о
\о
гtфNN

\о
-fЁ
г*бl

з1.12.2022

Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii ршЬliсе durabile
(achizi{ii verzi)?

Yаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а

Iotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD);

(iпdica|i suma сu ТVА)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire репtrч lotul/loturile pentr:u саrе ач fost Pre|ul cel mai scdzut g



Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de lucra declard сd tеrmепul de aqteptare peпtra incheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate a.fost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al
Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum qi сd iп cazul dерuпеrii coпtesta\iilor

;i/sou recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехапiпаtе qi sоlu|iопаtе,

Рriп prezeпta dаrё de sеаmd, grapul de luсru репtru achizilii сопlirmd corectiФdiпea desfdsurdrii
procedurii de achizilie, fapt репtru care poartd rdspaпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducйtorul grupului de lucru pentru achizilii:

ш*9,.t, JUr"b'
Qr,lumе,Рrепumе)

aplicate criterii de durabilitate: costul cel mai scdzut о

Cel mai Ьuп raport calitate-pretr а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost а



Model - tip

DAllE Dl] SIiлмА
privind modifi саrеа contractului

de achizi!ii publice/acord uIui-cad rч

Nr. * 0] _ _ dirl ._ __27,09,]02]

Date cu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtг:

Il. Date cu рriчiге la ргrlсеtluга dc achizilie:

IIl. Date cu ргiчirе lil contrlrctul dc achizilie/acordul-caclru:

r|. Floresti, s. Cun icea

l00760l0034з7
rl. Floresti. s. Сuп icea

02505 |236

cunicea.primaria@mai|.ru

соrп iencova Tatianal)егs()ilпll de coцtilct

Прчl procedurii de achizi{ie

Obieetul achizi{iei

C.t сРV

Сеrегеа оfеfiеlог de рrеIuri Е
Licitatrie deschisё Хо Дltеlе: Fпdiса|i]

Бb""atati.." ;frюЪ"t"i 
"пеrgеtiсе 

репtrч
tегmоizоlаrеа реrеlilоr exleriori, schimbarea

u9ilor gi fеrеstrеlоr la gimnaziul s. Cunicea.
4545з 000-7
33иlБ"84V:rlоагеа estimati а асh izi{iei

@ча iпdiса diп cadrul
п о r talului рuу еrп аtпе п l al луww. ml еп de r. qоу. пtd)

Nr:
l- iп k:

Dltrr publicririi :rnun{rrltti tlc |raгticil)ilrc ___ 29.04.20l.6

D"t" (d"t"'Ф ýt ""f-iin{a 
(rеfеriп!еlе) publicirilor

anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se геfеrб лпuп(чl
respeetiv (dupd caz)

вuпчri п servicii п Lчсrбri Х

contractul de achizifie/acordu!-eadru se rеfеri la чп

proiect qi/sau рrоgrаm finantat din fопdчri ale

Uniunii Еurорепе

NuX Dап

Su гslr de Ii lltntlrгe Buget de Stat Х l}uget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtегпе п
дItе surse: [Iпdicalil

Dаta ab"i"i"i de atribuire а сопtrасtчlчi de achizitie/
acordului-cadru

l9-05.20lб

SRL Plastexim Nord
Nr. si ilata сопtrасtч|чi de achizilie/acord uIui-cad rч Nr: ]2

Data: 2].05.20 ] 6

Vаlоаrеа contгrrctului de achizilic/acrrrd ului-cad ru I'аlд ТVд:2780096.54
Inclusiv TVA:5560 l9.]0

теrmеп de valabilitate Рiпб la fiпа|izаrеа luсrёrilоr Ei efectuarea
platilor inlegrale, аfегепtе acestora,

Terrrren t|e execu{ie

lv. Date cu рriчirе la пrоdifiсr,гilс пессsагс rr fi el'cctttttte:

l.

рrimгriа cunicea



Mbs"rar"a ,".l*ii contractului ,
Маjоrаrеа valorii сопtгасtultri Х
м Jaii,."r.u tеrmепu l ui de ехесutаrе/ liчrаrе/

оrеStаrе D
'N4o.1ificarea rегmспulчi de valabilitate r
Rezelierea contractului п

В t ,оп.;О alin 7 р.2 lit (с

constitui 3836533,22 lei

ТЙ"rе.БIаа . *"tra.t"lui 3336ll5,84 lei

se va mаiоrа сu sчmа de 500417,38 lei qi vaЙýtЙ;Т*tu'ГБ ".,* пrodificйrii (r/ирсi

Мо,rtr."й- д"t"r,i"ай а cOntractului de

serviciiIor1
in cont,act au fost incluse sсlrimьаrеа

v. Descrierea achizi|iei inainte qi dчрД modificare:

(Se чоr iпdiса паturч si o.ptooiii iicrariior, паturа si сапtitаtеu sau чоlоurеа Ьuпuri!оr, паlurа ýi amploarea

гегеStrеlоr cLr sчрrfа9а de 7З't,1 пr2 dаr real а tЪst 829,7 m2,

ntractului сч 5004 | 7,38 lei,

VIl. llezultatelcexanrinirii:

in baza deciziei grupului de luсrч de rпоdifiсаге а contгactului de асhiziliе/асогdчlчi-саdгu

26.09.2022 а fБst'incheiat acordul adilional privind _ mаjогаrеа valorii contractului

фГаfаlа ugilor а depйqit cu б l ,23 rn2,

N-au fost inc|use in devizul de j,,liri"rl aplicarea mапuаlа а grundului cu счаrt, "Betono Contact" iпtr-uп

.ir", Й p"r.ri exteriori tu гчtuа" 4з2,0Ь m2, арliсаrеа manuala а grundului сu cuart "Gleta" iпtr-uп

strat, [а реrеti ехtеriоri ra tаtйе цзiЬ2, tenculeli ехtеriоаrе de 2-J mm. grosime, executate manual,

сч amestec "TINC" la pereti 432 m2,

vI. Descrierea сirсчmstапtеlоr care ач йcut песеsаrй mоdifiсагеа:

(SeyoriпclicanЮlivele/argumeпteIenrltlificdriicoпlracluluideachizilie/acorclultti-cadru)

пr,_0 l_din

Denumire ореrаtоr
есопоmiс

iпtrерriпсlеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сч capital Strйiп

Nr. ýi data lcordului
adilional

Vаlоаrеа modilicirilor (duрй

caz)

!-'lrй ТvА l псlusir, 'ГVА

SRL РIustе.tiпl Norl Cu capital
autohton

_10 26.09.2022 з l97l 1 1.02 з 8] 65 з з.22

(
53: lel.: ()22-Е20-7()3; |м: 022-82[7 28;

] 2J et. .1: tel.:022-820-

] Tipul пrоd iliсtiгilог

Altele:

Сопti rrcirtorul gгrrpulrri tlc luсгtt:

!дrц rсщ ащl-аt!4l1ц-
|,\ nle, ]'1,1пLllnf 1

L.ý.



DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cad ru

Nr. I din El)2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizi(ie:

III. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii contractante Primaria comunei Boshenii Noi
Localitate s.Boghenii Noi
IDNO I 00760 I 00 r 824
Adresa s.Boghenii Noi raionul Ungheni
Numir de telefon 023692936;079 I 0387 I

NumIr de frrx 023693087
B-rnail oficial pri rnari abo gh en i i no i (Oemai l. com
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Filipovici Gheorghe ,0791 03 871

Tipul procedurii de achizitie Licitalie pLrblicd:

Obiectul achizitiei LLrcrdri de construcfie a trei apeducte
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizitiei t4242000.13 MDL
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al u I u i gt N e r n a m e n t al y,ww. nt I e n cl e r. gov. m d )

Nr:ocds-b3 wdp I -M D- I 65 4 I 59646081
Li nk: https://mtender. gov. rnd/tender/ocds-
b3wdp I -MD -1654159646087

Data publicririi anun{ului de participare 02.06.2022
Data (datele) qi referin{a (referin(ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
pril'ind proiectul (proiectele) la care se referl anunlul
respcctiv (dupd caz)

Nu

Tipul contractul u i de achizi{ie/acord u lui-cad ru Bunuri n Servicii I Lucrdri
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la un
proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

NuE Dan

Sursa de finanfare Buget de stat I Buger local fi
Buget CNAS I Surse externe I
Alte surse: findicali/

Data deciziei de atribuire a contractului tle achizitic/
acordului-cadru

20.07.2022

Denumirea operatorului economic SA Orizont
Nr. gi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:22

Data:29.07 .2022
Valoarea contraotului de achizitie/acordului-cadru Fdrd TVA:l 108567.57 lei

Inclusiv TVA: I 330281.08 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie In conformitate cu alocatiile anuale bugetare



fiput contractului de achizi(ie/acordului-cadru Bunurin Servicii n Lucrdri

C*t"".trl ,t. achizifie/acordul-cadru se referl la un

proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Europene

Nuf, Dal

Sursa de finan(are Buget de stat Q t3uget local P
Buget CNAS-n Surse externe n

Alte strrse: I lndiculiJ
20.07.2020Data cleciziei de atribuire a contractului de achizrlle/

acordului-cadru
Denumirea operatorului bconomic SM Polimer Gaz Constructii

N.. ti d"t" iontractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:21
Data:28,07.2022

Vutou""u contractului de achizi(ie/acordului-cadru Fdrd TVA: 1001 5878.54 lei

Inclusiv TVA: 1 201 9054.25 lei

Termen de valabilitate 31.12.2023

Termen de execu(ie ffi conformitate cu alocatiile anuale bugetare

tiput contractului de achizi(ie/acordului-cadru Bunuri r Servicii n Lucrdri

Coniractul de achizifie/acordul-cadru se referi la un

proiect qi/sau program finan(at din fonduri ale

Uniunii Europene

NrE Dan

Sursa de finan(are Brget de tt"tE Buget localfi
Buget CNAS I Surse externe n

Alte surse: findicatil
nutu A"iiriei de atribuire a contractului de achizilie/

acordului-cadru

20.07.2022

Denumirea operatorului cconomic SA Orizont

Nr. gi data contractului de achizi(ie/acordului-cadru Nr:23
Data:29.07.2022

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-cadru FdrS TVA:203 1 17 4.94 lei
Inclusiv TY A:2431 409.22 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de cxecu(ie in conformitate cu alocatiile anuale bugetare

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

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului I
Altele: findicalil

Temeiul juridic Art.76 alin (1),(7),2 (a) (b) din Legea nr l3l din
03. 07. 20 1 5 privind achiziliile publice

Creqterea pre(ului in urma modificiarii (dupd

caz)
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizilii publice/acordului-
cadrulNu se aplicd

Modificarea anterioar[ a contractului de

achizitii rrublice/acordului-cad ru (dupd c az)
[Se vor indica toate modificdrile operate anterior
si valoarea acestoral Nu sunt



V. Descrierea achizi{ieiinainte 9i dupi modificare:

Grupul de lucru in Eedinla din 03 noiembrie a cons.-ltat cI conform procedurii de

achizitie publicl prin licitatie public[ privind lucrarile de construclie a ,,Constructia

a trei apeducte" cu nr ocds-bJwdpl-MD-1654159646087 Ei in baza deciziei nr 01

din20.07.2022 at fost desemnati ciqtig[tori si atribuite contracte de achizitii pr-rblicd

cu operatorii economici dupd cum urmeazS:

Lot nr I s.Mircesti-SA Oiizont in valoare de 1330281.08 lei contract nr 22 dtn

29.07.2022
Lot nr 2 s.Bumbata -SA Orizont in valoare de 2437409.22 lei contract nr 23 din

29.07.2022
Lot nr 3 s.Radenii Vechi-SRL Polimer Gaz Constructii in valoare de I 201 9054.25 lei

contract nr 21 din 28.07.2022
Grupul de lucru la moment solicit[ modificarea termenului de valabilitatre a

contractulu i nr 23 pentru Lotul nr 2 s.Bumbata pina la 3 1 . I 2.2023 '

VI. Descrierea circumstan{etor care au ficut necesarl modificarea:

lnbazaacordului aditional nr.19l6 din 01 .02.2022Ia contractul de flnantare nr 614746-6289

din 2l 1Z2O2O intre primaria comunei Boghenii Noi si Ministerul Mediului privind cuantumul

mijloacelor preconiiat pentru anul 2022 grupul de lucru,conducAnduse de prevederile Legii

nr. t 3 t art.7 6 considerd logic gi oportun prelungirea termenelor valabilitdlii contractelor

VIL Rezultateleexaminirii:

irr baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru

A)l2O?2_a fosi i,',cheiat acordul adilional privind prelungirea termenelor contractelor

economici dup6 cum urmeaz6:

nr. 2_din
cu operatorii

Acord adi{ional nr 1- din 03,11.2022 incheiat cu operatorul economic SA Orizont :

Se prelungeste termenul contractului nr 23 din 29 itlie2022 pdn6 la 31.12.2023

pului de lucru:

heo
Prenume)

ice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; 02 2 -820-7 0 3 ; fax : 02 2 -82 0-7 2 8 ;

ffift ,der. gov. md ; www. t ender. gov. md
Agensii Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et.

Valoarea modificlrilor (duPd cazNr. qi data acordului
Inclusiv TVAFIri TVA

03.11.2022

(Semndtura)

il.:022-820-652; fax: 022-820-65 t ; e-mail: conte:statii@ansc.md; www.qnsc.md







I.

DAREA DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr._1!,_ din 94.1f 2023

Date cu privire la autoritatea contractant[:

II. Date cu privire la procedura de achizi(ie:

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

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Unghenr

Localitate mun. Unsheni

IDNO r007601001787

Adresa str. Nafionald nr. 7

Numir de telefon 0236 22577

Num5r de fax 0236 225',17

E-mail primaria_ungheni@yahoo.com

Pasina web oficialS www.uneheni.md

Persoana de contact
(nume, prenLtme, telefon, e-mail)

Racovila Tatiana, +37369729897,
racovita.tatiana I @gmail.com

Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisd
Obiectul achizitiei Lucr6ri de reparafie qi amenajare a

curfilor blocurilor de locuit din mun.
Ungheni (etapa IV)

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 3 585 000,00
Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD-l 653307709162
Link: https://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD -l 6 533 07 7 09 | 62?tab:contract-
notice

Data nubliclrii anuntului de narticinare 23.0s.2022
Data (datele) qi referin{a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul resnectiv (dund caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Lucrdri
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referi la
un proiect Ei/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Bugetul de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitiel a co rdu lui-ca d ru

22.06.2022

Denumirea operatorului economic SA"Drumuri-Strd1eni'
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr: 187

Data:04.07.2022
Valoarea contractului de achizilielacordului-
cadru

FdrI TVA: 531902.75\ei
Inclusiv TVA: 638283.30 lei

Termen de valabilitate 3r.t22022



Termen de executie 3t.t2.2022

ry. Date cu privire la modificirile efectuate:

Tipul modificirilor Majorarea valorii contractului I

Temeiul iuridic Art Lesea 131/201576 dinlit.
Creqterea prefului in urma modificirii
(dupd caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd preful
actualizat al contractului de achizitii
pub I ic e/ac or dului - c a dr u I

Modificarea anterioard, a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (dup d c az)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior ;i valoarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura;i amploarea lucrdrilor, natura ;i amploarea serviciilor de proiectare)
In urma desfbqurdrii procedurii de achizitie publicd prin Licitafia deschisd nr. ocds-b3wdnl-MD-
1653307709162 din 23.05.2022. a fost incheiat contractul de achizilii cu SA..Drumuri-Str6$eni". referitor
la executarea lucrErilor de reparalie a unor portiuni de drum cu acces in curtea blocurilor de locuit de pe str.

$tefan cel Mare nr. 159 din mun. Ungheni. Conform contractului de bazd. antreprenorul trebuie sA desfacA
bordurile de beton existente. sd decapeze imbrdcdmintea asfalticd de pAnd la 3 cm grosime. sA execute

nuale de

transportul excavat etc. Ulterior. antreprenorul trebuie si monteze bordurile prefabricate din beton pentru
trotuare $i pentru ?ncadrarea sp,,afiilor verzi. sd execute stratul de fundafie din pietris. s6 frezeze si sa

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesard modificarea:
(Se vol indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

antreprenorul a depistat cd pe unele porliuni ale drumului umeditatea stratului de fundatie este foarte mare.
Ca urma a examindrii de cdtre specialigtii/inginerii in domeniul construclii-rutiere a porliunii date" pentru
intS.rirea stratului de fundalie ti protejarea stratului de beton asfaltic s-a luat decizia de a majora volumul
pietri$ului destinat stratului de fundafie. Ca urmare. este necesar s[ fie maioratd valoarea contractului de
bazd nr. 187 din 04.07.2022" datorit[ faptului ci existd un volum de lucrdri care sunt necesare sa fie
executate pentru asigurarea bunei executdri a lucrdrilor de reparatie a drumului din curtea blocurilor de
locuit de pe str. $tefan cel Mare nr. 159 din mun. Ungheni. Aceastd majorare a devenit necesara in urma
unor circumstanle pe care autoritatea contractantd care aclioneazd cu diligenlS nu ar fi putut sd le prevadd.

afecteazd
creEterea valorii contractului nu depdgeqte 150lo din valoarea contractului de achizilii publice inilial.

VII. Rezultateleexaminirii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru nr. 10_din
04.1I.2022 afostincheiatacorduladilionalprivind majorareavaloriicontractuluideachizitiinr.l8T

din04.07.2022

de egalizare din beton asfaltic cu o grosime de 5cm. inclusive oe trotuar.

Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului adi{ional
Valoarea modificirilor (dupi caz)

Firi TVA Inclusiv TVA

SA"Drumuri'
Stri$eni"

1 04.11.2022 66609,82 79931,79



Conducitorul grupului de lucru:

Galu;cd Ion
(Nume, Prenunte)
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/ 
Nr.04/11 din 04 noiembrie 2022 

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

Mihail SCLIFOS 
061022291, 068114432 
aplcriulenivprimar@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □   
Obiectul achiziției Lucrărilor de reparație a drumurilor locale 

din or.   Criuleni, str. Stepelor 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2098974.23  MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

ocds-b3wdp1-MD-1657552334950-EV-
1657552699598 
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-
notice/37738 

Data publicării anunțului de participare 11/07/2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □  

Sursa de finanțare Bugeul APL 

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

16/05 din 16.05.2022 

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

Nr: 7/9 
Data: 07.09.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 4059961,4 
Inclusiv TVA: 2300600.36 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.10.2022 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de valabilitate  □ 

http://www.mtender.gov.md/
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Rezelierea contractului  □ 
Modificarea volumelor prin includerea unor volume 
suplimentare, și majorarea termenului de execuție 

Temeiul juridic art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c). 
Creșterea prețului în urma 
modificării (după caz) 

Ca urmare a modificărilor  prețul lucrărilor se 
majorează cu 191 435,21 lei, suma totală a contractului 
constituie      2492035.57 lei  

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

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

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Lucrări de reparație a străzii stepelor din or. Criuleni. 
 

 Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Modificarea contractului a survenit ca urmare a actului de constatare nr.1 din 30 octombrie 2022 a 
volumelor de lucrări necesare, care nu au fost prevăzute inițial, dar care necesită a fi executate, pentru 
a asigura calitatea lucrărilor la obiectul reparat. 
 Comisia formată din:  
 1. Mihail Sclifos, primarul or. Criuleni, președinte; 

2. Nicolae Barbăscumpă, viceprimarul or. Criuleni, menbru; 
3. Svetlana Sclifos, contabil-șef al primăriei or. Criuleni; 
4. Valerii Burca, specialist în construcții din cadrul primăriei or. Criuleni; 
5. Ștefan Bejan, responsabil tehnic, participant; 
6. Vasile Donică, vice-director Vicoliv Grup„ SRL, contractorul, participant; 

În urma examinării la faţa locului s-a constatat: 
Pe parcursul implementării contractului s-au identificat lucrări de construcție care 

nu au fost prevăzute inițial și necesită  a fi incluse. 
Ca urmare a celor constatate, se propunme modificarea contractul inițial, și se 

propune includerea următoarele volume după cum urmează: 
№ 
 crt. 

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea 
de măsură  

Volum  

 Capitolul 1. str.Stepelor (S=250m2) 
 

  

1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea 
pamintului la 10 m, in teren catg. II 100 m3 0,375 

 

 2 
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, 
pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 
prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II 

100 m3 0,375 
 

 3 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 
hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II 100 m3 0,375 

 

 4 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km t 52,50 
 

 5 

Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale 
instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm 
si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de 
ciment 

buc 3,00 
 

 6 Strat de fundatie din piatra sparta m3 45,00 
 

 7 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de 
beton asfaltic t 0,15 
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 8 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in 
grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica m2 250,00 

 

 9 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de 
beton asfaltic t 0,075 

 

 10 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in 
grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica m2 250,00 

 
VI.  Conform constatărilor, comisiei, Lucrările sus mentionate au caracter esențial, fundamental 

si de bază in vederea menținerii procesului tehnologic necesar pentru executarea lucrărilor 
stipulate in caietul de sarcini, dar si sunt necesare de executat pentru a atinge nivelul 
corespunzător de calitate. 

VII.  Lucrările propuse sunt indinspensabile față de achiziția inițială și fac parte din procesul 
tehnologic de executare a contractului inițial, iar contractarea unui alt agent economic pentru 
volumele respective, nu este posibilă. 

VIII.  Astfel, volumele propuse pentru includere, potrivit devizului estimativ expertizat, sunt în 
valoare de 191 435,21 lei inclusiv TVA. 

IX.  În baza celor relatate în actul de constatare, grupul de lucru consideră necesare modificările 
propuse, și semnarea acordului adițional conform devizului de 191 435,21 lei, inclusiv TVA 

 Totodată, considerăm că modificarea propusă corespunde cerințelor stipulate la art 
Aart. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c)., al Legii privind achizițiile publice. 

X. Rezultatele examinării: 
 În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de 
achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind modifcarea 
contractului nr.19/19 din 19.09.2022 încheiat cu OE SRL Vicoliv Grup SRL, cu includerea 
volumelor sus menționate, și majorarea sumei contractului cu 191 435,21 lei inclusiv TVA, 
respectiv valoarea totală a achiziției constituie 2 492 035.57 lei. 
 Totodată se propune majorarea termenului de executare pînă la 30 noiembrie 2022 
 Modificările propuse au fost coordonate cu Antreprenorul Vicoliv Grup SRL, 
Responsabil Tehnic ștefan Bejan. 

Denumire operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

Vicoliv Grup SRL 4/11 04.11.2022 159529.16 191 435,21 
 

 Conducătorul grupului de lucru: 

Sclifos Mihail             ____________________ 
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I.

Dare de seami privind modificarea contractului
de achizifii publice

Nr. f din 04 noiembrie2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

III. Date cu privire la contractul de achizitie:

Tipul contractului de achizi{ie

Sursa de finan{are

Bunuri I
Servicii n
Lucriri r/

Nu

Dar

Buget de stat r'
Buget CNAM I
Buget CNAS n
Surse externe I
Alte surse: findi

Denumirea autorititii contractante Directia educatie, cultura. tineret. sport si turizm
Caugeni

Localitate Or. Causeni, bd. M. Eminescu. 3l
IDNO l 00860 t000927
Adresa Or. CauEeni, bd. M. Eminescu, 3l
Numir de telefon 0243 -2 -24-86, 0243 -2-3 0-96.
Numir de fax
E-mail iord4n. i@bk.ru . dgitscau$eni@smail.com
Adresa de internet http ://wrnr.l'. causeni. educ. md/
Persoana de contact Iordan Igor

Procedura de atribuire aplicati Licitatie De.schisd
Nr. nrocedurii ocds-b3wdp1 :M D-1 6301 5408 4408
Data deschiderii ofertelor l3 septembrie 2021
Nr. BAP ocds-b3wdpl -M D-1 6301 54084408
Data publicirii in BAP 28.08.2021

Data (datele) qi referinta (referintele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anuntul
resnectiv.

Obiectul de achizi{ie

Cod CPV

Contractul se referi la un proiect qi/sau
program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene

Centrala termica cu retele ingineresti a
blocului de stdii a Scolii Profisionale pentru
bloc de studii a Liceului Teoretic "Stefan cel
Mare si Sfint" satul Taraclia r-l Causeni'o

Data deciziei de atribuire a contractului
25.10.2021



Operatorului economic ciqtightor AM Sisteme

Date de contact ale operatorului economic 0693652s2

Nr. contract de achizitie Nr. 114ltJ

Data contract de achizitie 25 octombrie 2021

Valoarea contractului de achizitie 15 299 873,45

Termen de valabilitate 3t.t2.2021

Termen de executie I 3(treisprezece) luni

Tipul modificirilor operate Micgorarea valorii contractului X
Ma.i orarea valorii contractului
Modiflcarea termenului de executarel livrarel
prestare
Modifi carea termenului de valabilitate
Rezeliereacontractului I
Altele: Iindicatil

Temeiul iuridic Lesea nr. I3l clin 03.07.2015,
Valoarea modificirilor
Informafii privind cre;terea pre{ului in
urma modificirii

[se indicd dacd se utilizeazd prelul actualizal
al conlractului de achizisii publice/acordului-
cadruJ
Nu se aplicd {

Modificarea anterioarl a contractului de
achizilie publici/acordului-cadru

Nu r,

Dar
[Daca da, indicali toate mocli/iciirile operate
anterior .Ei valoarea acestortt/

Alte informatii relevante

IV. Date cu privire la modificirile contractului de achizitie/acordului-cadru:

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare (natura qi amploarea lucrdrilor,
natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea ser-viciilor):

Lucrarile achizilionate in rezultatul Licitaliei deschise ocds-b3wdp1-MD-1630154084408
din l3 septembrie 2021 sint lucrdri de reparalie capitala a Centrala termica cu retele ingineresti a
blocului de stdii a Scolii Profisionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic ":

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesard modificarea:
Conform procesului verbal de terminare a lucrdrilor nr. I din l8
octornbrie 2022, a rAmas suma de 978,94lei, sumd disponibila ramasa in
urma inventarierii lucrarilor executate.

VII. Motivele/argumentele modificdrii contractului de achizifie/acordului-cadru:

MicEorarea valorii contractului pentru a putea redirectiona mijloacele
bdneqti la alte proiecte sociale necesare comunitdgii.

VIII. Rezultatele examindrii:



Inbaza deciziei grupului de
publica Nr. 1 din 04.11.2022 a fbst

Micqorarea valorii contractului.

Conducitorul grupului de lucru:

Tatiana PALADUTA

(|,{ume, Prenume)

L.$.

E.\eculor. Iordan lgor
Tel..02J3 2-21-86

Iucru pentru achizilii de rnodiflcare a contractului de achizitie
incheiat acordul aditional Nr. 1 din 04.11.2022 privind:



Model - tip

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din O f. 11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primaria satului Tanatari,r-ul Causeni
Localitate Satul Tanatari
IDNO 1007601003699
Adresa Str. Stefan cel Mare nr. 70
Număr de telefon 0243-77-2-36,024377-7-53
Număr de fax 0243-77-2-36
E-mail oficial apltanatari@gmail.com
Adresa de internet apltanatari@gmail.com
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Jubea Lidia 068877748

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri □ X 
Licitaţie deschisă □ Altele: [Indicaţi]

Obiectul achiziţiei

p Af| p p v

Reparaţia invelisului străzii Vasile 
Alexandrii din satul Tanatari,r-ul Causeni

l o u  t r  v
Valoarea estimată a achiziţiei

4d2UUUUU-9 
68000,00 LEI

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdnl-M D-1656337698202
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link: mtender.qov.md/tenders/ocds- 

b3wdo1 -MD-1656337698202
Data publicării anunţului de participare 27.06.2022
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) Ia care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrări nX
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu mX Da □

Sursa de finanţare Buget de stat nX Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: / Indicaţi/

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

07.11.2022

Denumirea operatorului economic SC AVI BORS SRL
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: 01 la contractul nr. 21

Data: 27.07.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 56666,67 LEI

Inclusiv TVA: 68000,00 LEI
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie 30 ZILE

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □

mailto:apltanatari@gmail.com
mailto:apltanatari@gmail.com
http://www.mtender.gov.md


Majorarea valorii contractului nX 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicaţi]

Temeiul juridic Legea Achiziţii Publice, procedura COP
Creşterea preţului în urma modifîcării/Vwpfi caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru/r/wpă caz)

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

Alte informaţii relevante

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea 
serviciilor)

Lucrări de reparaţie a învelişului străzii Vasile Alecsandri din s. Tănătari r-nul Căuşeni cu îmbrăcăminte de 
beton asfaltic cu agregate mărunte executată la cald ăn grosime de 4,0 cm cu aştemere manuală în cantitate de 
254,17 m2.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)

Necesitate de efectuare a unor lucrări adăugătoare de reparaţie a învelişului străzii Vasile Alecsandri din s. 
Tănătari r-nul Căuşeni cu îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executată la cald ăn grosime de 
4,0 cm cu aştemere manuală în cantitate de 254,17 m2.

VIL Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr. 01 la contractul 
nr 21 din 27.07.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind privind majorarea contractului pentru lucrări de 
reparaţie a învelişului străzii Vasile Alecsandri din s. Tănătari r-nul Căuşeni pentru operatorul economic SC 
AVI BORS SRL

Denumire operator 
economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adiţional

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SC AVI BORS SRL Cu capital 
autohton

01 la 
contractul 
nr. 21

27.07.2022 56666,67 LEI 68000,00 LEI

C on d j^ ^ H ^ ^ ^ p u Iu i de lucru:

(Semnătura)

iii
AgenţiaÂQ^Bipf mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov. md; www.tender.gov.md 
Agenţia Wdţioncflăfentru Soluţionarea Contestaţiilor: mm. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820- 
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

2
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 92 din 07.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial ac h i z i t i i. d a 1 ca u c m c. md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana, tel. 022 24 25 01, 
e-mail; achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă 
Altele: Prin procedură de negociere

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acord ului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a fundațiilor și de 
instalare a echipamentelor de fitness în parcul 
Valea Trandafirilor

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

Potrivit planului de achiziții

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

Nr: . ocds-b3wdp 1 -M D-1663 765212244
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-
1663765212244
Data publicării: 21.09.2022

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

□ Da □ Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 997 000 ,00

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

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

http://www.dglca.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
http://www.mtender.gov
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-


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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

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

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii
1 „ALTAPRIM” SRL 1007600029685 Medvedcova Renata
2 S.R.L Nova Nivel Grup 1008600038815 Cîrlan Ștefan
3 Standart Impex SRL 1011600008216 Rotaru Vadim

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

Documentele solicitate și alte condiții, cerințe 
obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

„ALTAPR 
IM” SRL

S.R.L
Nova 
Nivel 
Grup

Standart
Impex
SRL

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

prezentat prezentat

Grafic de executare a lucrărilor prezentat prezentat
Declarație privind experiența similară prezentat prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate 
în ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

prezentat prezentat

Declarație privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului

prezentat prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat prezentat

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

prezentat prezentat

Declarație terț susținător tehnic prezentat prezentat
Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări 
din domeniul construcțiilor și instalațiilor

prezentat prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor

prezentat prezentat

2



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

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat

Ultimul raport financiar prezentat prezentat

Descrierea tehnică a echipamentelor cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului în corespundere 
cu specificația tehnică solicitată, cu prezentarea 
desenelor color a fiecărui echipament și a schițelor cu 
dimensiuni

prezentat prezentat

Schema de instalare a terenului, inclusiv în variantă 
color 3D în corespundere cu cerințele de securitate (cu 
indicarea dimensiunilor zonelor de securitate) cu 
aplicarea semnăturii autorizate și ștampila
Producătorului

prezentat prezentat

Declarația Producătorului referitor la capacitatea de a 
confecționa și după caz, instala echipamentele în 
termenele stabilite în documentație cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului

prezentat prezentat

Declarație de garanție din partea Producătorului a 
echipamentelor workout minim 24 luni cu aplicarea 
semnăturii autorizate și ștampila Producătorului

prezentat prezentat

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații sau 
standarde relevante. Certificat de conformitate a 
fiecărui echipament eliberat de către organisme de 
certificare acreditate, conform codului articolului care 
va fi menționat în specificația tehnică Anexa nr.22. 
Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și 
ștampila Producătorului.

prezentat Nu 
corespunde

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității, cu privire la sistemele sau standardele de 
management de mediu, autorizate de către organismele 
naționale de acreditare
Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de 
echipamente de către organisme de certificare 
acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității sistemelor sau standardelor de 
management al calității, acreditate de către 
organismele naționale de acreditare
Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de 
echipamente pentru domeniul de fabricare a 
echipamentelor fitness de către organisme de 
certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu 
semnătura autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat prezentat

Aviz sanitar, eliberat de autoritatea competentă din 
Republica Moldova pentru dalele de cauciuc. Avizul 
va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila 
Producătorului.

prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

* hi 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: ,, + " in cazul 
corespunderii și prin ..-"in cazul necorespunderii)



Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(tară TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 
Lucrare

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Lucrări de amenajare 
a fundațiilor cu dale 
de cauciuc în parcul 
Valea Trandafirilor

„ALTAPRIM” SRL 459 279,70 l + 4-

S.R.L Nova Nivel
Grup

460 181,33 1 - +

Standart Impex
SRL

489 171,90 1

Lucrări de instalare și 
amenajare a terenului 
de fitness în parcul 
Valea Trandafirilor

„ALTAPRIM” SRL 295 803,70 1 + 4-

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

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Pentru mai multe loturi cumulate X
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(in cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate șt 

denumirea loturilor aferente)

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

4



Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 
Lucrare

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de amenajare a fundațiilor cu 
dale de cauciuc în parcul Valea 
Trandafirilor

„ALTAPRIM”
SRL

1 459 279,70 459 279,70 906 100,08

icrcnului du îi îh cns  и'. puruul Valeu
1 randaliriior

„ALTAPRIM”
SRL

1 295 803.70 295 803,70

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„ALTAPRIM” SRL 19.10.2022 e-mail
S.R.L Nova Nivel Grup 19.10.2022 e-mail
Standart Impex SRL 21.10.2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați in 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. 13 1 din 3 iulie 201 5 privind achizițiile 
publice

x 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
□ 1 1 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. 13 1 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 in conformitate cu prevederile TITLULUI II' Capitolul l (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de aehiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere
a:

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acord ului- 
catlru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 
acordului- 

cadru
fără TVA inclusiv 

TVA

„ALTAPRIM” 
SRL

Cu capital 
autohton

66-CA/22
02.11.2022

45200000-9 755 083,4 906 100,08 31.12.2022

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

contract/conlracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate) _____________________
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? NU

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de -

5



Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat 
(exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 
contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, ace
stea au fost examinate și soluționate.

durabilitate (lei MD):

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurărițvrocedurii de achiziție, fapt pentru care poartă 
răspundere con form prevederilor legale în vigoare.

i
Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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Model - tip

DARE DE SEAMĂ
privind modiflcarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 28.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE 
FTIZIOPNEUMOLOGIE

Localitate Mun. Chisinău________ 2.________
IDNO 1003600152709
Adresa Str.Grenoble 147
Număr de telefon (+373 22) 72-51-85
Numărdefax (+373 22) 72-51-85
E-mail oficial imspscmf@ms.md
Adresa de internet https://scfm.md/
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

scmf.achizitii@gmail.com,069895255 Tatiana 
Stoicev

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipui procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri □

Obiectul achiziţiei „Reparatie capitală a reţelelor de încălzire 
blocul II, etajul I„

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziţiei 290 000.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va
portalului guerrnamental www.

Nr:ocds-b3 wdp 1 -MD-1660911518556-EV- 
1660911965721
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract- 
notice/39012#general

Data publicării anunţului de participare 19/08/2022
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (dupăcaz)

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

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanţare Buget CNAM □

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

20.09.2022

Denumirea operatorului economic_____ SC „LUXGAZ,, SRL
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: MD-1660911518556

Data: 28.09.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 223023,42

Inclusiv TVA: 267 628,11
Termen de valabilitate 30.01.2023
Termen de execuţie 30.01.2023

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

mailto:imspscmf@ms.md
https://scfm.md/
https://e-licitatie.md/contract-notice/39012%23general
https://e-licitatie.md/contract-notice/39012%23general


Tipul modifîcărilor Micşorarea valorii cfentractului □
V Majorarea valorii contractului □

Modifîcarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicaţi]

Temeiul juridic LEGE Nr. 131din 2015 privind achiziţiile publice. 
Articolul 76, alin (7) Contractele de achiziţii 
publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără 
organizarea unei noi proceduri de achiziţie 
publică, în următoarele situaţii:
a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă;
b) modificarea nu afectează natura generală a 
contractului;
c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din 
valoarea contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru iniţial;

Creşterea preţului în urma modificării (după 
caz)

Preţul bunurilor nu se schimba. Valoarea 
modificărilor aplicate sumei contractului se 
încadrează in limita la 15 %

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru

Nu sunt

Alte informaţii relevante Nu sunt

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modiilcare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea
serviciilor)
Pe parcursul executării lucrărilor, în urma precizării la faţa locului şi examinării caietului de sarcini, 

au fost precizate volume de lucrări executate şi specificate suplimentare neprevăzute în devizul 
aprobat.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)
Pe parcursul executării lucrărilor, în urma precizării la faţa locului şi examinării caietului de sarcini, 
au fost precizate volume de lucrări executate şi specificate volumele suplimentare neprevăzute în 
devizul aprobat.
Neexecutarea lucrărilor face imposibilă utilizarea funcţională a încăperilor conform destinaţiei şi 
micşorează gradul calităţii executării lucrărilor. Prin urmare volumul de lucrări suplimentare - 
neprevăzute majorează valoarea contractului

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei, nr. 2510 din 25 octombriea grupului de lucru de modificare a contractului de 
achiziţie/acordului-cadru nr MD-1660911518556 din ”28„ septembrie 2022 a fost încheiat acordul adiţional 
privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator 
economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adiţional (

> \

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SC„LUXGAZ,% SRL
' '  r . ix  ' n .  'o '

Nr.l 28.10.2022 i 254 692,75 305 631,30

Conducătorul grupului^ 

_______ Vasile Pona
S P ITA LU IC IIM C

1 m, MUN,cn>AL DE



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
Nr.y'?Kain 07.tt.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Primdria s. Septelici, r. Soroca
Localitate s. $eptelici, r. Soroca
IDNO

1007601001640
Adresa s. $eptelici, r. Soroca
Numir de telefon

023064463.069079346
Numdr de fax
E-mail

septeliciprim@gmail. com
Persoana de contact

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie publicd deschisd
Procedura de achizitie repetati (dund caz) Nr: nu este
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizifiei Aprov
satului Septelici raionul Soroca

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Conform Legii 131 privind achizititle publice

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

Nr: https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -

W
tint -ut

Data publicdrii: 06.09 .2022
{atforma de achizifii publice utihzatd achizitii.md;

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

Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

29.08.2022 bap@tender. gov.md
Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz)

Data: BAP nr.69 din02.09.2022
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Sistem dinamic de achizitie
Sursa de finanfare Buget de stat;
Valoarea estimati Qei, Jdrd TVA)

8905408,00

capitolul V. Indica{ii generale pentru criteriile de calificare qi selec{ie



Cerinta obligatorie indicatl de autoritatea contractztd in anunlul de participare qi

documenta{ia standart conform Att. 52. din d/a este:

1) Propunerea tehnic[;

2) Propunerea financiari;

3) DUAE;

4) Garantia Bancara

in conformitate cu prevederile HG l0l202t pentru aprobarea Regulamentului cu privire

la activitat.u g"op..l.ri de lucru, pct. 30 Grupul de lucru este responsabil si examineze, si
evalueze qi si compare ofertele operatorilor economici in termenele qi in condi{iile stabilite

in documentafia de atribuire.

Documentul DUAE publicat de autoritatea contractanta prezintA:

d. ur.-.r,ea, potrivit Legii 13ll20l5 privind achiziliile publice art.69, alin. (3) Laetapa examindrii,

evalu6rii gi compardrii ofertelor, autoritatea contractantd are dreptul sd solicite ofertantului doar

explicalii scrise asupra ofertei sale, dacd informaliile Ei documentele prezentate sunt incomplete, sau,

dupd caz, documentele justificative aferente DUAE'

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Cod pozi{ie Con{inutul cerinfelor Rispuns

I ) J

A. indeplinirea tuturor criteriilor de selecfie impuse

5A.1

@dsur6 s6 fiimizeze in Sistemul informa{ional

automatizat ,,Registrul de stat al achiziliilor publice" sau prin mijloace electronice,

sau daci e cazul, pe suport de hartie autoritafii contractante: formularele,

certificatele, avizele Ei alte documente indicate de cdtre autoritatea./entitatea

contractantd in anunlul de participare Ei in documentafia de atribuire?

Termen 3 zile de la solicitare.
Notd. Numdrul de zile se indicd de cdtre autoritatea

conlractantd lindnd cont de cantitatea Si caracterul documentelor solicitale.

Data solicitlrii
clarificlrilor 06.10.2022

Denumirea
operatorului
economlc

SRL SERALCON

Expunerea
succinttr a

solicittrrii de

clarificare

Prin p..renta Primiria s. $eptelici, r. Soroca V5 informeazi urmdtoarele:

in urma examintuii prelului ofertelor la LP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp l'MD-1662449813225

din 01.10.2022 privind achizilionarea lucrlri1or de aprovizionare cu apd potabil6 a locuitorilor satului $eptelici

raionul Soroca , CpV' +SZOOO00-9, conform HG 63812020, art.132 Autoritatea contractantd - grupul de lucru, cere

clarificEri

- Ay1zpentru participare la licitafiile publice de lucrtrri din domeniul construc{iilor gi instala{iilor -
este prezentat cu termen expirat cu10,06.2021, deoarece acest document are perioada de valabitate

1an, data de10.06.2022 a fost deja.

- Declaratie privind lista principalelor lucrtrri executatein ultimul an de activitate - in declaratie nu

sunt indicate lucrari in Aprovizionarea cu aptr potabiltr .

- DECLARATIE privind experien{a similartr la fel nu sunt indicate lucrari similare in

Aprovizionarea cu aPtr Potabiltr.



- Scrisori de recomandare

Lipseste conform cerintelor din

nu sunt indicate lucrari similare in Aprovizionarea cu aptr potabild.

anuntul de participare:

- LISTA SUBCONTRACTANTILOR gI PARTEA/PAnTIIE DIN CONTRACT CARE SUNT

iNpBpl,INrrE DE ACE$TIA

- Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace

financiare. este document eliberat cu semnatura si stampila bancii.

Primdria s. $eptelici, r. Soroca solicitd ca operatorul economic menfionat ce a prezentat oferta la

achizilionarealucrdrilor de a provizionare cu apd potabild a locuitorilor satului $eptelici raionul Soroca, de a

prezenta autoritAfli contractante timp de 1 zile, prin poqta de email scrisoare de clarificare cu documentele

iorecte gi lips6 pentru a lua o decizie corecti conform Legii l3 I privind achizitiile publice.

Expunerea
succinttr a

rtrspunsului

Prin prezenta, SERALCON SRL clarificd intreb5rile apdrute la grupul delucru referitoare la oferta la LP nr Nr. Nr'

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-\il)-1662449813225 din01.10.2022 privind achizi{ionarea lucrdrilor

de aprovizionare cu apf, potabild a locuitorilor satului $eptelici raionul Soroc4 CPV:45200000-9 in urmbtoarea

ordine.

AVIZUL de participare la licitafi din partea Agenfiei de supraveghere Tehniceva fi transmis in l0 zile intrucdt

este in proces de examinare.

in cadrul Declarafiei

- Declarafie privind lista principalelor lucriri executate in ultimul an

- DECLARATIE privind experien{i similartr

- Scrisori de recomandare
Au fost incluse obiectele cu valorile de cost mai mari dar in ultimul an este executaurmdtorul obiect legat de

Aprovizionarea cu api potabild, si anume,

Renovarea si extinderea apeductului pe teritoriul satului si a sistemului decanalizare a

grddinitei de copii si liceului in s.Caplani r-nul Stefan Vod6.

in lista subcontractantilor sunt companiaNaiman-Com SRL gi Vedacon SRL

In documentul cu denumirea de ,,bani gheata,, de la banca care ne desetvim(Procreditbank) este prezentat

certifi catul care demonstr eazd prezenta banilor pe

conurile firmei in sumd de 6000000(sase mi

Data
transmiterii

0't.t0.2022

Data solicittrrii
clarificirilor r0.t0.2022
Denumirea
operatorului
economic

SRL SERALCON

Expunerea
succint[ a
solicitlrii de
clarificare

in urma examinarii prefului ofertelor la LP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp l-MD:rc6244g813225
din01.10.2022 privind achizifionarea lucrIrilor de aprovizionare cu apd potabil6 a locuitorilor satului $eptelici
raionul Soroca, CPV: 45200000-9, conform HG 63812020, art.132 Autoritatea contractantl - grupul de lucru, cere

clarificiri

Conform cerintelor din anuntul de participare documentele solicitate este necesar de a fi prezentatt fiecare
ca document aparte cu semnatura si data, anexate la scrisoarea raspuns a operatorului economic si anume:

- AVl7, pentru participare la licita{iile publice de lucrtrri din domeniul construc{iilor qi instala{iilor -
este prezentat cu termen expirat cu10.06.2021, deoarece acest document are perioada de valabitate
1 an, data de 10.06,2022 a fost deja.

- Declara{ie privind lista principalelor lucrtrriexecutatein ultimul an de activitate -in declaratie nu

sunt indicate lucrari in Aprovizionarea cu aptr potabiltr .

- DECLARAIIE privind experienfa similartr la fel nu sunt indicate lucrari similare in
Aprovizionarea cu api potabiltr.

- Scrisori de recomandare nu sunt indicate lucrari similare in Aprovizionarea cu aptr potabiltr.

Lipseste conform cerintelor din anuntul de participare:

. LISTA SUBCONTRACTANTILOR $I PARTEA/PANPIO DIN CONTRACT CARE SUNT
ixnnplrrvrE DE AcESTIA



' Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace
financiare, este document eliberat cu semnatura si stampila bancii.

Toate actele solicitate de autoritatii contractante vor fi anexate/incluse in decizia de atribuire, darea de
seama qi dosarul Licitatiei publice Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1662 449g13225 din
0-1.10'2022 privind achizilionarea lucrSrilor de aprovizionare cu apa potabild a locuiiorilor satului Septelici raionul
Soroca-

Primdria s. $eptelici, r. Soroca soliciti ca operatorul economic mentionat ce a prezentat oferta la
achizitrionarea lucr6rilor de a provizionare cu apa potabil6 a locuitorilor satului $eptelici raionul Soroca, de a
prezenta autoritaFi contractante timp de I zile, prin pogta de email scrisoare de'clarificare cu documentele

ntru a lua o decizie corectl conform Legii l3l privind achizi(iile publice.
Expunerea
succinttr a

rtrspunsului

Prin prezenta, SERALCON SRL clarifici intrebarile
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1662449813225 din 01,10.2022 privind achizi{ionarea lucrdrilor
de aprovizionare cu apd potabil5 a locuitorilor satului $eptelici raionul Soroc4 CpV: 45200000-9 in urmatoarea
ordine.

AVIZUL de participare la licitali din partea Agenfiei de supraveghere Tehniceva fi transmis in l0 zile
^ intrucat este in proces de examinare.
In cadrul Declara{iei

- Declarafie privind lista principalelor lucrtrri executate in ultimur an

- DECLARATIE privind experienftr similartr

- Scrisori de recomandare

Au fost incluse obiectele cu valorile de cost mai mari dar in ultimul an este executaurmatorul obiect legat de
Aprovizionarea cu apd potabild" si anume,

In lista subcontractantilor sunt companiaNaiman-com SRL Ei vedacon SRL

In documentul cu denumirea de,,bani gheata,, de la banca care ne deservim(procreditbank) este prezentat
certifi catul care demonstreazd pr ezenta banilor Fe

conurile firmei in sum6 de 6000000(sase milioane)leilt4D

r1.10.2022

04.r0.2022

Expunerea
succinttr a
solicittrrii de
clarificare

In urma examinbrii pre{ului ofertelor la LP nr Nr. Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl*lylD-
1662449813225 din01.10'2022privindachizilionarealucririlordeaprovizionarecuap6potabilaalocuitorilor
satului $eptelici raionul Soroca , CPV: 45200000-9, conform HG $872020, art.l32 Autoritatea contractanta -grupul de lucru, cere clarificdri la urmdtoarele documente, la acte lips6:

Garanfie a obiectului

Scrisori de recomandare

Primdria s' $eptelici, r. Soroca solicitd ca operatorul economic men{ionat ce a prezentatoferta la
achizilionarea lucririlor de a provizionare cu ap6 potabild a locuitorilor satului $eptelici raionul Soroca, de aptezenta autoritafii contractante timp de 3 zile, prin po;ta de email scrisoare de clarificare cu documentele

. lip.ru. pentru a lua o decizie conform Legii 1 3 I privind achizi{iile publice.
In cazul cind operatorul economic nu prezintd in termenii stabilili soliciiarea, conform wt.69 alin.(6) lit.a) al Legiil3l/15 (6) Autoritatea contractanta poate s6 nu accepte oferta in cazul in caie:

a) ofertantul nu indeplinepte cerintele de calificare si selectie..
Operatorul economic a transmi

ri



Data
transmiterii

05.10.2022

Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu sunt

Pffni la termenul-limiti (data 0L.10.2022, ora 12.08), au depus oferta 2 ofertan{i:

6. Informatii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de citre operatorii economici:

4.

J.

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SRL SERALCON r0rr600002144 Sersiu Stincaru
,, SC Foremcons SRL 100s600001 878 Cristina Gaina

de
t.

:::l r1;lrlil]:l:ll:;,:::::::::"'

l:t;:1,1. :tl : : :t::li:::rr

)N

',.. l,:,,ll,,,1 ,, 
"1,,:;,., 

;1, ,

:SC Foremcons
,',,,'i: 

..

Oferta - Specificafia de prel 'r +

DUAE T +

Specificalia tehnicl (Deviz de cheltuieli) + +

Garantia pentru ofertd, lYo + +

INCLUSMocumente suplimentare:

Formularul informatie despre ofertant + +

Certificat de affibuire a contului bancar + +

CERERE DE PARTICIPARE + +

DECLARATIE

privind valabilitatea ofertei
+ +

Dovada inregistririi persoanei juridice, in conformitate cu
orevederile lesale

+ +

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul qi

echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzdtoare
a contractului

+ +

AVIZ pentru participare la licitaliile publice de lucrSri din

domeniul constructiilor si instalafiilor
+

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR + +

Certificat privind lipsa sau existenfa restanfelor fala de
bugetul public national (eliberat de FISC)

+ +

Declarafie privind lista principalelor lucrdri executatein
ultimul an de activitate

+ +

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + +

Declaralie privind personalul de specialitate ;i/sau a
expertilor

+ +



Diriginte de gantier- Agentul economic vaprezenta
legitimafia qi certificatul de atestare tehnico- profesionald
valabile pentru perioada executdrii lucrdrilor.

-r +

Cerificat securitatea si sdndtatea in muncd + +

DECLARAIIE privind experienfa similard + +

Garantie a obiectului + +

Scrisori de recomandare t +
LISTA SUBCONTRACTANTILOR $I PARTEAiPTRTILE DIN
CONTRACT CARE SUNT INONPT,TNTTE DE ACEST1A + +

DECLARATIE TERT SUSTINAToR TEHNIc + +

DECLARATIE TER SUSTINATOR PROFESIONA + +

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte miiloace financiare + T

Lichiditate generalE conform IPO 1 4 'r +
standarde de asigurare a calitafli (ISO 9001) + +

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

8. Pentru elucidarea unor neclarit5li sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{utui
anormal de scizut) s-a solicitat: nu este

9, Ofertanfii respinqildescalifica{i:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

sumaofertei
({ArE TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mtrsuri

Corespunderea
eu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
Aprovizionarea
cu ap[ potabilb
a locuitorilor
satului $eptelici
raionul Soroca

SRL
SERALCON 8 569 886.00

Conform
devizului
Ao

cheltuieli

+

SC Foremcons
SRL 8 779 392,29

+ +

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi clrii

SRL
SERALCON

ConformHG638l2020,art'132Autoritateacontractanta
scrisoarea din 10.102022 precum:

Conform cerintelor din anuntul de participare documentele solicitate este necesar de a fi prezentate fiecare
ca document aparte cu semnatura si dat4 anexate la scrisoarea raspuns a operatorului economic si anume:

AVIZ pentru participare la licitaliile pubiice de lucr6ri din domeniul construc{iilor 5i instalaJiilor
- este prezentat cu termen expirat cu10.06.2021, deoarece acest document are perioada de
valabitate I an, data de 10.06.2022 a fost deja.

Declarafie privind lista principalelor lucriri executatein ultimul an de activitate - in declaratie nu
sunt indicate lucrari in Aprovizionarea cu ap6 potabild .

DECLARATIE privind experienta similard la fel nu sunt indicate lucrari similare in
Aprovizionarea cu apd potabild.



Scrisori de recomandare nu sunt indicate lucrari similare ?n Aprovizionarea cu ap[ potabil6.

Lipseste conform cerintelor din anuntul de participare:

LISTA SUBCONTRACTANTILOR $I PARTEA/PANTITP DIN CoNTRACT CARE SUNT
iNoepI-nttre DE ACE$TIA

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte miiloace
financiare, este document eliberat cu semnatura si stampila bancii.

Toate actele solicitate de autoritatii contractante vor fi anexate/incluse in deciziade atribuire, darea de
seama Ei dosarul Licitatiei publice Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1662449813225 din 0 1. 10.2022 privind achizilionarea lucrdrilor de aprovizionarecu apd potabild a
locuitorilor satului $eptelici raionul Soroca.

Motive de descalificare:

1. Operatorul economic nu a prezentat documentul AVIZ pentru participare la licita{iile
publice de lucrtrri din domeniul construc{iilor qi instala{iilor cu termen valabil ci a
prezentat cererea la Agentia pentru supraveghere Tehnica de emitere a documentului cu
data de 06.10.2022, pe cind Licitatia a avut loc cu data de 01.10.2022.

2. tn Declara{ie privind lista principalelor lucriri executatein ultimul an de activitate, adictr
2021 - in documentul prezentat nu sunt indicate lucrari in Aprovizionarea cu aptr
potabild pe aceasttr perioada.

Grupul de lucru respinge oferta propustr de sRL SERALCON, conform art. 69, alin 66. Autoritatea contractantd nu accepti oferta in cazul in care:
a) ofertantul nu indeplineqte cerinlele de calificare qi selecgie;
b) oferta nu corespunde cerinfelor expuse in docurnentaliade atribuire;

Motiv S.e respingere:
In devizele de cheltuieli la calcularea procetului pentru fondul social in unelecazuri a fost calucat r4.5%. insa conform legii transferril de fond social este de

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzur

12.Informa(ia privind factorii de evaluare aplicati: nu este

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. in urma examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse
atribuire s-a decis:

in cadrul procedurii de

Atribuirea contractului de achizifie publicl:
Grupul de lucru acceptd oferta propus5 de SC Foremcons SftL, deoarece documentele prezentate
coinci criteriului de evaluare stabilit in anunlul de participare gi cerintele din DUAE, pentru
procedura LP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-166244g81322i din 01 .10.2022
privind achizilionarea lucrdrilor de aprovizionare cu apd potabild a locuitorilor satului geptetici
raionul Soroca.

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Cantitate gi unitate
de mtrsurtr

suma total
(I?irI TVA)

suma total
(inclusiv TVA)

Aprovizionarea cu ap6
potabild a locuitorilor
safului $eptelici raionul
Soroca

SC Foremcons SRL

Conform
devizului de
cheltuieli

8779392.28 10535270.73



Conform ord. nr 145 din 24.11.2020, DECLARAIIB privind confirmarea identitifii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora insituafia condamnirii pentru participarea la
activitl(i ale unei organwalii sau grupiri criminale,pentru corup{ie, fraudi gi/sau spilare de
bani se prezinti in termen de 5 zile de la data comunicdrii rezultatelor procedurii de achizilie
public6, ofertantul/ofertantul asociat desemnat cAqtigdtor vaprezentaDeclaralia autorit6lii
contractante qi

Anularea procedurii de achizilie publicd: nu este

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL SERALCON Nr. 383 din 18.10.2022 SIA RSAP, e-mail,
SC Foremcons SRL Nr. 383 din 18.10.2022 SIA RSAP, e-mail.

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici decdt pragurile prevdzutelaart.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind J II zile in cazul netransmiterii comunicdrii
achizitiile publice prin mijloace electronice qi/sau fax n

17 . C ontr actul d e achizi\ie I aco rdul-cad ru in cheiat :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
Ai

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Numtrrul
Ei data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
vatabilitate

al
contractului*"u *n 

.

in"tu.it
TVA

SC Foremcons
SRL

Cu.capitat
autohton

21
02.rr.2022 45200000-9 8779392,28 10535270.73

3r.r2.2023

18.Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) nu

f.irt"r:J 
aplicate criterii pentru achizi{ii pubtice durabite (achizifii

(DA/NU) nu

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluifl.oturilor pentru care au fost 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 lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai scdzut n



I
Prin prezenia dare de seamd, gruput de lucru declard cd termenul de agteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de arl 32 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulic 2015 privind achiziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recep(iondrii rqtoartelor de monitofizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dse dc seami, grupul de lucru pentru achizilii conftrmd corecfitudinea desfdgurfuii
procefurii de abhizilic,fapt penfiu care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoara

Conductrtoml grupului de lucru pentru achizi{ii:

Ip-

z"W"Whitt

#w

9



















Model _ tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din f0.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

[II. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Denumirea autoriiefii contractante 1.. Primdria Filipeni
:1 s. Filipeni

::iit ,:, l
l' 1007601004146

Adresa.'' : s. Filipeni, r. Leova, MD 6319
026340238

Numlr de fax
:j fi I ipeni lv(D,yahoo. com

Cara Vasile, 067479425,
filipenilv@yahoo.com

Cererea ofertelor de preluri f
Licitafie deschisd I Altele: flndicatil
Construcfiaunei porliuni de drum din beton din
s. Filipeni

".t 
: 45?0000il-g

Valoarea esfimatS a achizifieir' t152250
Nr:
**tls-i:3u,dpI -ldl)- I6545 ! 5725il75
Link:
https ://achi zitij.mdl ro I public/tende r I 21 0 57 699 I

Data rrublicirii anuntului de'narticinare . 06.06.2022
Data (daterb),Hu,.TiTill","f'ffiHtit:l

ill?"H1*lil:g privind proiectut (proiecrele)
la care se referi anuntul respectiv (dlpdi,caz)

't

I1qgl contractului de achiiifie/acorduhri-cadru, . l Bunuri r Servicii n Lucrdri f

ffil*:H'}xifrFs:iHTiffiffilTll:
NrI Dan

Buget de stat I Buget CNAM I
Buget CNAS I Surse externe n
Alte surse: buget locol
16.06.2022

Delta Forta Securitate
Nr:28
Data:23.06.2022
Fdrd TVA:1114345
Inclusiv TVA:1337214



Termen de valabilitrlte ".," 
$l' 30.t0.2022

Termen de execuiie ,l 2 luni de la emiterea disoozitiei

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

n*t*"1.u*iu"l* 
* ,n 

" 

,,, 
'''",,-,,''

'l'*, ',' 
; * 

*,* 
'' 

,','

IM

Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modifi carea termenului de execut are/ livrare I
prestare r
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezeliereacontractului n
Altele: IIndicatil

,-l Legea 131 din 03.07.2015 privind achiziliile
publice

ISeva indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadrul
[Se vor indica toate modfficdrile operate
anterior si valoarea acestoral
Antreprenorul nu a reugit executarea lucrdrilor
din motive losistice.

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea
serviciilor)
_ inainte de modificare a contraclul de achizi/ii nr. 28 din 23. 06. 2022 a fost atribuit cdtre Delta Forta
Securitate cu termen de valabilitate pdnd ls 31.10.2022 dupd modificare termenului de valabilitate a contractului
nr. 28 din 23.06.2022 va fi 15.12.2022

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

_ Din cauze unor probleme de ordin logistic nu s-a reuqit executarea lucrdrilor la timp fapt ce a determinat
prelungirea termenului de valabilitate a contractului pdnd la 15.12.2022

VII. Rezultatele examinirii:
in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractqlri de achizilielacordului-cadru nr. 28-din
23.06.2022_ a fost incheiat acordul adilional privind modificarea termenului de executare a lucrdrilor qi

termenului de valabilitate a contractului nr. 28 din23.06.2022 pdnd,la 15.12.2022

4

Ili

Valoarea modificlrilor (dupd caz)

FIrd.,TVA

Delta Forta
Securitate

i r0.tr.2022 ttt4345 1331214

grupului de lucru:

Tudor
Prenume)

ice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.:
. gov. md ; www. te nder. gov. md

02 2-8 20-70 3 : fqx : 02 2 -82 0-7 2 8 ;

022-820-
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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. 21 din 11.11.2022. 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase  
de Copii 

Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600152570 
Adresa Str. Lomonosov 49 
Număr de telefon 022-72-31-64 
Număr de fax 022-72-31-64 
E-mail oficial  scmbcc@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ana Bulat, 022-72-31-64 
scmbcc@ms.md 

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

□Altele: Negocierea fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare 

Procedura de achiziție repetată (după caz) 1. Nr:        ocds-b3wdp1-MD-1662553616320 

2. Nr.    ocds-b3wdp1-MD-1664797454524   

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de instalare a pavajului utilizat (materialul 
Beneficiarului) 
 
 

Cod CPV 45215140-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Avînd drept temei Hotărîrea de Guvern nr.  599 
din 12.08.2020 cu privire la achizițiile publice 
folosind procedura de negociere, pct. 128 alin. 1),  
luînd în considerare că în urma a 2 proceduri de 
achiziție publică  transparente Licitatie publică nr. 
ocds-b3wdp1-MD-1662553616320 (link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063071/ ) și 
COP nr.  ocds-b3wdp1-MD-1664797454524 (link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064902/ ) , 
la lotul nr. 1 Lucrări de instalare a pavajului 
utilizat (materialul Beneficiarului) nu a fost 
depusă nici o ofertă. În aceste condiții, membrii 
grupului de lucru pentru achiziții IMSP 
SCMBCC, au luat decizia de a aplica procedura 
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare, cu respectarea tuturor cerințelor 
procedurii de achiziție respective. 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662553616320
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662553616320
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Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr:  
Link-ul:  
Data publicării: 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://scmbcc.md/wp-
content/uploads/2022/03/Plan-de-achizitii-2022-
min.pdf 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Fondatorul instituției 
CMC Chișinău 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 479 774,51 
 
 

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

 

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

 

5. Până la termenul-limită (data 10.11.2022, ora 17:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanți: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. SRL ALEXIDAR GRUP 1012600031745 Igor Muntean 

 

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

 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL ALEXIDAR GRUP 
Documentele ce constituie oferta 

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

http://www.mtender.gov.md/
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DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă 
 

Prezentat 

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

Cerere de participare (anexa nr. 7) 
 

Prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei(anexa nr. 
8) 

 
 

Prezentat 

Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10)  
Prezentat 

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii 
/Extras din registrul de stat al persoanelor 
juridice 

Prezentat 

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

Prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar Prezentat 

Ultimul raport financiar Prezentat 

Declarație privind experiența similară (anexa 12) Prezentat 

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate(anexa nr. 
13) 

Prezentat 

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

Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 15) 

Prezentat 

Demonstrarea accesului la personal / un 
organism tehnic de specialitate, care să garanteze 
asigurarea unui controlul al calităţii 

Prezentat 

Certificate de calitate ale principalelor materiale 
utilizate 

Prezentat 

Certificat de atestare profesională pentru 
diriginte de șantier (inclusiv legitimație)  

Prezentat 

Certificat de la Centrul de instruire în domeniul 
securitatii si sanatatii in munca 

Prezentat 

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa 
nr. 16) 

Prezentat 
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Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) Prezentat 

Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică 
pentru participare la licitațiile publice de lucrări 
din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa 
nr. 22); 

Prezentat 

Garanția lucrărilor:  
Lotul 1: Lucrări de instalare a pavajului utilizat 
(materialul Beneficiarului): minim 3 ani. 

 

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 

 
Lucrări de instalare a 
pavajului utilizat 
(materialul 
Beneficiarului) 
 

 
SRL 

ALEXIDAR 
GRUP 

 
479 654,17 

 
1 buc 

 
+ 

 
+ 

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

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

 
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]          
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de instalare a 
pavajului utilizat 
(materialul 
Beneficiarului) 
 

 
SRL 

ALEXIDAR 
GRUP 

 
 

1 buc 

 
 

479 654,17 

 
 

479 654,17 

 
 

575 585,01 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ALEXIDAR GRUP 11.11.2022 SIA RSAP, 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) 
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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 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
ALEXI 
DAR 

GRUP 

Cu 
capital 

autohton 

 
122 11.11.202

2 
452151
40-0 

 
 

479 654,17 

 
 

575 585,01 
 
30.05.2023 

 

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

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

(DA/NU) ____Nu_______ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
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Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



Model - tip

DAIIE DE SEAMA
privind modilicarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 11 noiembrie2022

Date cu privire la autoritatea contractant[:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

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

Denumirea autoritltii contractante Primaria comunei lvancea '
Localitate s. Ivancea. Orhei

il)]\O r 00760 1 0011 54

Adresa s. Ivancea, Orhei
Numir de telefon 023543-249
Num[r de fax 023543-238

E-mail oficial ori mariaivancea(Emai l. ru

Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ochiqor Boris, 023543236,
nrimariaivancea@mai l. ru

Tipul procedurii de achizilie Cererea oferlelor de prejuri r
Licitatie deschisd X Altele: flndicati/

Obiectul achizitiei Evacuarea si epurarea apelor uzate

Cod CPV 45231300-8

Valoarea estimatd a achizitiei 28 265 890.58

Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t a I ul t r i g uv e r n a m e n l a I wwu'. m t c n d e r, gOy,lllLd

Nr: 54411 5 din 22.06.2015
Link:

Data nublicirii anuntului de participare 05.06.2015
Data (datele) Ei referinfa (referin{ele) publicXrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
nnuntul resnectiv dupd caz)

'tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri n Servicii r Lucrdri X
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referd la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Euronene

NuX Dar

Sursa de finanfare Buget de stat r Buget CNAM n
Buget CNAS r Surse externe n
Alte surse: X

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

29.06.2015

Denumirea orreratorului economic Polimer Gaz Conducte SRL
I\r. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: 24
Data:02.07.2015

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Fara TVA: 23 716 013.17
Inclusiv TVA: 28 265 890.58



Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execu 31.12.2022

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

V. Descrierea achizifiei inainte ;i dupi modilicare:
- Prelungirea termenului de executare a lucrdrilor gi termenul de valabilitate a contractului nr.24 din
02.01 .2015 pAnd la 3 L 12.2023.
- Excluderea, in temeiul Formularelor de excludere nr. 3, 5, 7 (se anexeazd), a Iucrdrilor neconcludente ce

{in de alirnentarea cu energie electricd a obiectelor SPC-1, SPC-2, SPC-3 gi a Staliei de Epurare din s.

Ivancea, r-ul Orhei, in valoare de I 023 259,56 MDL;
- Includerea, in terneiul Formularelor cJe includele nr. 3,5,7 din oferta propusd de agentul economic (se

anexeazd), a lucrdrilor ce {in de alimentarea cu energie electricd a obiectelor SPC-1, SPC-2, SPC-3 qi a
Staliei de Epurare din s. Ivancea, r-ul Orhei, in valoare de 1 590 551,10 MDL;
- Majorarea valorii contractului nr.24 din 02.01.2015, in rezultatLrl modificdrilor operate, cu 567 291,54

MDL,. Valoarea totalA a lucr[rilor de construc]ie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
va constitui 28 833 182.12 MDL,

Vl. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:
- Din cauza lipsei de finanfare, este necesara prelungirea terrnenului de executare a lucrarilor si tennenul
de valabilitate a contractului nr. 24 din 02.07 .2015 pAna La31.12.2023
- Expirarea conditriilor tehnice de racordare la refeaua de distribufie a energiei electrice a statiilor de
pompare SPC-1, SPC-2, SPC-3 gi a Sta{iei de E,purare din s. Ivancea, r-Lrl Orlrei, emise in anul 2015, la
etapa elabordrii documentafiei tehnice de proiect.
- Elaborarea unui nou proiect de execufie, parle integranta a proiectului ,,E,vacuarea si epLlrarea apelor uzate
din s. Ivancea, r. Orhei", privind alimentarea cu energie electricd a obiectelor SPC-1, SPC-2, SPC-3 gi a
Staliei de Epurare din s. lvancea, r-ul Orhei,inbaza condifiilor tehnice de racordare emise in anul2022 (nr.
P20102022040010 din 19.04.2022, nr. P2070202204001 1 , nr. P20102022040008, nr. P20702022040009
din 15.04.2022 cu modificarea punctului de racordare gi a cerinfelor fala de nodurile de evidentd a

consumului de energie electricd);
- Examinarea 9i aprobarea ofertei, propLlse de agentr,rl economic Polimer Gaz Corrducte SRL a lucrdrilor
neconcludente, ce urmeazd a fi excluse, in temeiul Formularelor de excludere rrr. 3, 5, 7, Si a celor absolut
luecesare a fi incluse, detaliate in Formularele de inclLrdere ur. 3,5,7 din ofert6.

VII. Rezultatele'examinirii:

f ipul modificdrilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului X
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare X
Modificarea termenului de valabilitate X
Rezelierea contractlllui tr

Altele: Operarea unor modificari de excludere
a unor lucrdri neconcludente qi includerea
lucrdrilor necesare X

Temeiul juridic Legea nr. I3 I din 03.07.20I5, art.76 alin. (4),
(7) 2),

Creqterea pre{ului in urma modificdrii
(dupci cuz)

567 29r.54 lei

Modificarea antenioarl a contractului de
:rchizitii nublice/aco rdu I u i-ca dru dup d c az)

Acord adilional nr. 10 din23.02.2022

Alte inlbrmatii relevante



in rezultatul examindrii necesitdlilor de modificare a contractului de achizilielacordului-cadrul s-a decis

incheierea acordul adilional privind prelungirea termenului de exebutare a lucrdrilor 9i termenul de

valabilitate a contractuluinr.24 din02.07.2015 pdn[ 1a31.12.2023 majorarea valorii contractului, valoarea

totali constituind 28 833 182,12 MDL.

ublice: mun. Chi$indu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022'820-703;"fax: 022-820-728;
. gov. md ; www. tender. gov. md

pentry Solulionarea Contestaliilor; mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4;

2; fax: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Denumire
operatori
economlc

Intreprinderea:
Cu capital,
autohtoii/ ,

Cu capital
mixt/asociere/

cu.,tiianyitfixi;

-Nr. 
gi data aco;dutui

adifional

I

rea modificlrilor (dup6
caz)

FlrI TVA Inclusiv TVA
Polimer Gaz
Conducte SRL

Rezident 11 Lt.1r.2022 472 742.96 567 291,54

Conducitorul grupului de lucru:



model-tip

DARE DE SEAMA

de negociere firi publicare prealabili a unui anunf de participare
nr. 4 NFP din ,tr .11.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

ClarificSri privind documenta{ia de atribuire:
(Se t,a completa in cazul in care aufost solicitate clari/icdri)

Denumirea autoritltii contractante Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chisindu

IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traian2I12
NumIr de telefon 022776711

NumIr de fax 022765421

E-mail oficial achizitiidetsb otani ca(@ gmai l. c om

Adresa de internet http : //detsb otanica. md/anunturi-d e-p articip at e I
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)
Frunzd Inna

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fdrd publicare prealabild a unui cttu.m!

de parlicipare

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

Bunuri n Servicii I Lucriri n

0biectul achizi{iei
pentru copii" IOte41laJCgelA-

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn
cazul aplicdrii altor proceduri decdt
licitatria deschisd)

Termenii restrdnqi a determinat grupul de lucru s[ decurgd la

achizi(ionarea lucrdrilor de reparafie, prin procedura de negociere

Idr'6 publicare prealabild a unui anur.r( de parlicipale, procedurd

reglementat6 de art.56 al.l) lit. b) al Legii nr' l3l din 03.07.2015

privind achiziliile publice qi capitolul lll art. 128 alin. (2) i.[tr llt'
)99 --dlr--12.0fi.,2Q2-0--u-c-utr:rr g)-1-e.L)-e.u-e-a-..11-cgulillllsu!!!l.ui c-.Lt Dl"[lii-!] lil

ac h i z i ti i I c o u b I i oe lb I os i nd pLoc,lidltt-Q il !1. Ltl"tr,qqj-c1-q .

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or l. a lu I ui guv er name nt al y1111t1'.. n'1 Lgl:t.tlgt.,X.fl y,1t1t)

Nr: 4 NFP
Link-u1:
Data publicdrii

Platforma de achizi(ii publice utilizatl n achizitii.rnd; n e-licitatie.md; I yptender'rnd

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

Link-ul:26.10.2022

Tehnici ;i instrumente specifice de atribuire
klund cuz)

nAcord-cadru nsistern dinamic de achizilie nt,icitalie
electronicf, nCatalog electronic

Sursa de finan(are rBuset de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSrtrse

externe: oAlte surse: ilndicatil
Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 2 916 000

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succinti a solicitirii de clarificare
Modificdri operate in documentalia de atribuire:



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

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

findica\i surso utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
findicali numdrul de zileJ

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administratorii
SRL Anreal Cons 1016600000879 Tofan Andrei

SRL Eurosalex Prim 1008600035249 Ciocoi Dumitru, Ciocoi Gabriela

SRL Stafolet 1003600049162 Iudin Alexandru

PAni la termenul-limitl (data 28.10.2022, ora 1L:00), au fost depuse -3- oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 28.10.2022 ora 11:00

Informatia privind rezultatele negocierii

:
le de calificare qi aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici:

tprin,.,,+''incazul'prezenldrii,''-,'tncazul
neprezentdrii)
Constatdri/Comentarii (dupd caz) :

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Oferte intirziate
Denumirea operatorilor economici Data, ora prezentirii Notificdri privind restituirea

ofertelor

l:
Denumirea lotului Denumirea operatorului

economic
Pre{ul initial fErI

TVA
Prelul in urma negocierii

flrd TVA

Lucrlri de constructie a

blocului locativ P+M in cadrul
SRL Anreal Cons 2916667 3500000

SRL Eurogalex Prim 2964916 3557899

taberei de odihne-BeEfUloPil. SRL Stafolet 2945539 3534647
Poienjla VeseF"

ra

Denumire document

Denumirea operatorului economic
Anreul Cons SRL SRL Eurogalex

Pri nr

SRL Stt(blct

ffitituieoferta
(Se va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu coresptutde) 

,

Propunerea tehnicd
Deviz Fornra 3,5,7, graficul de executare a lucr[rii (anexa nr, 10);

prezentat prezenlat Deviz
NeDrezenlat crl/ic

Dcclarafic privind valabilitatca ol'ertei prezentat prezenlctl neprezentol

Propunerea financiari F3. 1 pre:en [0t prezenlal neprczenl0l

DUAE prezenlat Prezenlal neprezenl ctt

Garanfia pcntru of-ertd (anexa nr. 9) Prezentat neprezent0t neprezenl0[

Certtf-,cafiil,rd lipva* existonta rostantelor la bugetul public nafional prezentat neprezentat neprezentcll

Garanfia pcntru lucrdri executate 6 ani prezentat prezentat neprezenlot

@articipare la licita{iile publice Drezentqt neDrezentat prezentctt

Documente de calificare
Se t)a consmna prin; prezetttat, neprezcntol, nu coresplnde

D""ad" lrGg&il, rcrsoa,rei juridice, in conformitate cu prevederile legale

din tara in care ofertatitr"tl este ltabilit
prezental neprezental prezenlat

C.rt,l-rcat,,l d" atestare Tehnico prof'esionaltr a dirigintelui de gantier prezentqt neprezentat rleprezenlat

Anexa 2 prezentat prezentctt neprezent0t

Anexa I 3 prezentqt prezentat neprezental

Anexa 4 prezentctt prezentat neprezenlol

Anexa I 5 prezentqt prezentat neprezent0t

Anexa 6 prezetltul nepre:enl0l neprezenl (11

Ancxa I 7 prezentat neprezenl.0t nepreze n lctl.



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fArA TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot. I

SRL Anreal Cons 2916667
Conform
divizului

+ +

SRL Stafolet 2945539
SRL Eurogalex

Prim
2964916

Pentru elucidarea rrr" rre"luritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin{ele
solici

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile, inclusiv pentru fiecare lot separat

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [lndicaliJ

.Tustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-Pre! I
Cel mai bun raporl calitate-cost n

lolurilor qferente)

Informalia privind factorii de evaluare aplicali:
(Se va compfem pentru loturile care au.fbst atribuite tn baza crileriilor; cel mai bun raport calilale -prel

sau cel mai bun raport calitate-cost)

ru iilor de atribClsrsqYnpnfrrl oferfelor in urnna anliclrii cniteriilor de atribuire
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea opcratorului cconomic Prc{ul ofcrtei f[t'I

TVA/
Punctaj ul
acu nt ulat

a.ln urma examinig qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea

contractului de achizi{ie public[/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public[:
in temeir.rl art.7l alin. lit

stabilite in documentatia de atribuire tcarea ui anormal de sclzut) s-a solicitat:
Data solicitlrii Operatorul economic Informa(ia solicitatl Rezumatul rispunsului operatorului econom ic

Ofertantii respinsi/descalificali
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificlrii

SRL Stafolet pre{Lrl propus este rnai rnare dec6t ofefta operatorului desemnat cAqtig[tot.

Nu a depus toate documettte.

SRL Eurogalex Prim pr"1l,1 propus este Inai tnare decAt oferta operatorului desertltlat cA;tigator.

Nu a depus toate docttmettte.

Denumirea lotului Operatorul economic
desemnat cAqtigltor

Cantitatea Pre{ul
unitar f[r[

TVA

Pre(ul total
ftri TVA

Pre{ul
total cu
TVA

Lrrcr'trri tlc ronstructic a hloctllrri
locatir' l'+\l irr r:rdrttl taberci de

odihna pentrtt conii" Poienita
\/esel["

SRL Anreal Cons Conform
divizului

29r6667 2916667 3s00 000

Argumentare:



3. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
miiloace electronice e-mail

SRL Anreal Cons 0t.11.2022 an-realcons @mail.ru
SRL Stafolet 01.11.2022 stafolet@mail.ru
SRL Eurogalex Prim 01.1r.2022 eurogalex(@mail.ru

(Selectali terntenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzule de Legea nr. I 3I din 3 iulie
'2015 

piivind achiziliile publice, iiclusiv a termenelor de a;teplare, se efbctueazd tn conforntilate cu

preveclerile TITLULT| IV Capitolul I (Calcularea Tennenului) al Codului Civil al Republicii Moldot'a).

5. Contractul de achizi{ie NFP:

(lnformarea operatorilor economici intplica{i tn procedura de atribuire despre deciziile grupilui clc

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l ol Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achizi{iile publice)

4. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului: in conformitate cu prevederile arl. 32,

al. 3 lit. a) din Legea nr. 13l/2015 privind achizi{iile publice.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd tert
co ntrictului/contractelor inclicate a fost respectat (excepfind cazurile

131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost

Prin prezenta tlare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirril

de aihizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor

Conducdtorul grupului de lucru pentru achrzilii:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile previlzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
nrin miiloace electronice pi/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii cornunic[rii
prin miiloace electronice qi/sau fax I

ffiea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr' 131 din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice

E 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice ;i/sau fax I
A ft zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice ;i/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

SRL
ANREAL

CONS

4

NFP
u.Lt.2022

45200000-
9

2916667 3500 000
31.12.2022

pentru incheierao
(3) ol Legii nr.

Ion Musteald

fflri TVA inclusiv TVA

;i/suu
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APROB:

REPOR

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □ 
Nr. MD-1666963070074 din 16 noiembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Institutia Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare. Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun.Chisinau
1DNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romaria 1
Numar de telefon 022/263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon. Sectia Achizitii Publice, 022/263130
e-mail) achizitii.crepor21@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetata (dupa 
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achizitiei Utilaj medical specializat pentru reabilitare
Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)

In temeiul art. 57 alin. 1 al Legii 131/2016 privind 
achizitiile publice ”... valoarea estimata a achizitiei nu 
depaijcste 800000 dc lei pentru bunuri”

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

Nr: ocds-b3wdnl-MD-1666963070074

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tcnder/21066375/
Data publicarii: 28 octombrie 2022

Platforma de achizitii publice utilizata □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
PEAN-ACHl/l I 11-2022.pdf (сгерог.огц) p. 1.43.

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa 
caz)

Nu este aplicabil

Tehnici si instrumente specifice de 
atribuire (dupa caz)

Nu este aplicabil

1

I 0 I

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org
mailto:achizitii.crepor21@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tcnder/21066375/


Sursa de finantare □ Buget de stat 2022
Valoarea estimate (lei, fa r  a TVA) 582 450,08

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: Nu este aplicubil

(Se va complete in cazitl in care au fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transiniterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: Nw eate aplicubil

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

Rezumatul modificarilor

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

Termen-limiita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 07 noiembrie 2022, ora_09_:_00_), au fost depuse 2 (doua) oferte:

Denumire lot Denumirea operatorului 
economic

IDNO
Asociatii/

administratorii

Sauna cu ozon ”GBG MLD'5 S.R.L. 1003600117582 Ceaicovshi Tudor
Osteodensitometru 
cu ultrasunete

”GBG MLD" S.R.L. 1003600117582 Ceaicovshi Tudor

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

•’GBG MLD” 
S.R.L.

Opreator
economic

2 .

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

DUAE Prezentat
Specificatia tehnica/ Prezentat
Specificatia de pret Prezentat
Scrisoare garantie bancara pentru 
oferta, cuantum 1 % din valoare 
ofertei fara TVA

Prezentat

Dovada inregistrarii persoanei 
juridice, in  c o n fo rm ita te  cu  p re v e d e r ile  
leg a le  d in  (a ra  in  ca re  o fe r ta n tu l e s te  s ta b ilit

Prezentat

Dovada detinerii contului bancar Prezentat

2



Dovada privind lipsa existenta 
datoriilor fa|a de bugetul public 
national

Prezentat

Declaratie privind lista principalelor 
livrari de bunuri similare efectuate in 
ultimii 3 ani de activitate , Anexa nr.
12. conform DS aprobat prin Ordinul 
MF nr. 115 din 15.09.2021 , confirmat 
prin aplicarea semnaturii electronice.

Prezentat

Ultimul raport fmanciar 2021 - Copie 
confirmata prin aplicarea semnaturii 
electronice

Prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei Prezentat
Declaratie privind perioada de garantie 
a bunurilor (perioada de garantie min. 
24 luni din data instalarii bunurilor)

Prezentat

Declaratie privind instruirea 
personalului Beneficiarului

Prezentat

Declaratie privind deservirea si 
mentenanta utilajului

Prezentat

Certificat de conformitate / calitate 
(TUV, C E , ISO)

Prezentat

Docurnente confirmatoare (prospecte) 
si docurnente tehnice de confirmare a 
specificatiilor prezentate, lista 
accesoriilor echipamentului oferit

Prezentat

Declaratie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului

Prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei
(tara

TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de
masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

Sauna cu ozon ”GBG MLD’" 
S.R.L.

549 800,00 1 buc. + +
Osteodensitometru 
cu ultrasunete

182400.00 1 buc. + +

*  In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatiaprivind ”Corespunderea cu cerintele de calificare" $i "Corespunderea cu specificafiile tehnice", se va 
consemna prin: „ +  ” in cazul corespunderii fi prin „ -  ” in cazul necorespunderii)

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

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/dcscalificati: Ли este aplicahil

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatca de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. C'riteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe cri/erii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate !ji denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este aplicahil

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie publica:

Denumirea Denumirea Cantitate si Pretul unitar Pretultotal Pretultotal
lotului operatorului unitate de (fara TV A) (fara TV A) (inclusiv

economic masura TVA)
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Sauna cu ozon ”GBG
MLD”
S.R.L.

1 buc. 549 800,00 549 800,00 659760,00
Osteodensitometru 
cu ultrasunctc

1 buc. 182400,00 182400,00 218880,00

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

Denumiirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

”GBG MLD” S.R.L. 10 noiembric 2022 offtcefagbg. md

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

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului: Nu este aplicabil

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3 ) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizitiile publice

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

in cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. ( 3 ) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015  privind achizitiile publice

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legeanr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUl IV Capitolul 
/  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru Tncheiat:

Denumire
a

operatorul
ui

economic

— ж---------------------- :-------------------------

Intreprinder
ca:

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate 

al
contractuluifara TVA inclusiv

TVA

”GBG
M LD”
S.R.L.

Cu capital 
autohton

165 16
noiembrie
2022

33100000-
1 732200,00 878640,00 31.12.2022

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza dour in 
cazu! in care la procedura de achizitie publica au fast aplicate criterii de durabilitate si s-a incheial 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fast aplicate criterii de durabilitate):
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Au fost aplicate criterii pentru achizitii publiee durabile (achizitii 
verzi)? (DA/NU)

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

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

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

Pre(ul cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pref □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prm prezenta dare de seama, grupul de tucru declara ей termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea an fost exanimate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifU confirma corectitudinea desfa$urarii procedural 
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru: Nicolai ISCH1MJI
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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.  4 din 16.11. 2022. июня   
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 3820, Moldova, UTA Găgăuzia, r-l Comrat , 
s.Dezghingea  Primaria 

Localitate с. Дезгинжа ул. Ленина, 153  
IDNO 1007601004294 
Adresa АТО Гагаузия с. Дезгинжа ул. Ленина, 153 
Număr de telefon 0298 63-1-87 
Număr de fax 0298 63-2-36 
E-mail oficial  primariyadezghingea@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Василий Капсамун 

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 21062602 
Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21062602 
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1662020434179 
Data publicării:01.09.2022 а 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:  
Link-ul:Link-
https://achizitii.md/ru/public/tender21062602 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3170900.25 
 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii   
Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

Până la termenul-limită (19.09.2022_, ora_10:00), au depus oferta __7_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC Cimtermic 1007605004579 Иван Терзи  
2 SRL SpeedQualCom 1017605005164 Dodica Alina 
3 SRL Prima-Fichir 1003611002134 Иван Чобаника  
4 SRL Eurogalex Prim 1008600035249 Ciocoi Dumitru 
5 Profmarket Prim 1010600025874 Stratan Alexandru 
6 SRL ALARCON GRUP 1017605003285 Terzi Alexandr 

7 SRL NICANAS 1003600036838 Stancev Dumitru 
Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic    
SC 

Cimtermic 
SRL 

SpeedQual
Com 

SRL 
Prima-
Fichir 

SRL Eurogalex 
Prim 

Profmarket 
Prim 

SRL 
ALARCON 

GRUP 

SRL 
NICANAS 

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

   

Propunerea tehnică + + + + + + + 
Propunereafinanciar
ă 

+ + + + + + + 

DUAE + + + + + + + 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

+ + + + + + + 

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

   

Заявка на участие + + + + + + + 
Декларация о 
действительности 
оферты 

+ + + + + + + 

Смета формы F3,F5,F7 + + + + + + + 
Банковская гарантия 
для участия  

+ + + + + + + 

График выполнения 
работ  

+ + + + + + + 

Декларация о схожем 
опыте  

+ + + + + + + 

Декларация о списке   
основных работ, 

+ + + + + + + 
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выполненных за 
последний год 
деятельности  

Декларация о 
специфическом 
оснащении, 
инструментах и 
оборудованиях  

+ + + + + + + 

Декларация о 
специализированном 
персонале, 
предложенном для 
выполнения работ  

+ + + + + + + 

Список субподрядчиков 
и часть договора, 
выполненные ими   

+ + + + + + + 

Извещение на участия в 
гос. закупках работ в 
области строительства 
и снабжения  

+ + + + + + + 

Финансовый годовой 
отчет за 2021 год  

+ + + + + + + 

Общая ликвидность 
100% 

+ + + + + + + 

Выполнение 
обязательств  по уплате 
налогов , сборов и 
взносов социального 
страхования в 
соответствии  
действующими 
законами положениями 
РМ либо страны 
регистрации офертанта  

+ + + + + + + 

Extras Заверенная 
копия, выданный не 
позднее чем за 3 
месяца   

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Сертификаты 
профессиональной 
аттестации 
руководителя стройки 
(вода канализация)  

+ + + + + + + 

Документы , 
сертификаты, выданные 
независимыми 
органами, посредством 
которых 
подтверждается , что 
офертантом соблюдены 
определенные 

+ + + + + + + 
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стандарты обеспечения 
качество 

Сертификат о наличии 
банковского счета  

+ + + + + + + 

Заключение Агентства 
по техническому 
надзору 

+ + + + + + + 

Сертификат на 
руководителя 
строительства на 
каждый вид работы  

+ + + + + + + 

Гарантийный период 
работ не менее 3 лет  

+ + + + + + + 

Сертификат 
SECURITATE SI 
SĂNĂTATE IN 
MUNCĂ 

+ + + + + + + 

Рекомендательное 
письмо   

+ + + + + + + 

Сертификат качество 
строительных 
материалов  

+ + + + + + + 

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 
Реконструкция 
кровли здания 
старой школы 
с. Дезгинжа, 
UTAGagauzia 
 

 
Operator economic 1 

SC Cimtermic 

2 355 784,86 Работа   

Operator economic 2 
SRL 
SpeedQualCom 

2 466 704,30 Работа   

Operator economic 3 
SRL Prima-Fichir 

2 545 291,66 Работа   

Operator economic 4 
SRL SRL 
Eurogalex Prim ” 

2 632 217,05 Работа   

Operator economic 5 
SRL Profmarket 
Prim” 

2 684 652,32 Работа   

 Operator 

economic 6 SRL 

ALARCON GRUP  

2 891 790.36 Работа   
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 Operator 

economic 7 SRL 

NICANAS” 

3 162 275,99 Работа   

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

27.07.2022 SRL Prima-Fichir Запрос накладных 
расходов и документов 

Да  

Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SC Cimtermic I. Вы не предоставили обновленный Extras заверенной 

печатью и выданный не позднее чем за 3 месяца!  
II. Удалены ресурсы в оферте f3  раздел Materiale, а 

именно: 
1. Пункт14- 165 kg Lemn de foc de foioasetari L=1m livrabil 

in dep S2340; 
2. Пункт15- 0.0900 t Lemn de foc de rasinoase(deseuri); 
3. Пункт 27 -36.9559 kg Gudron 
4. Пункт 28- 247,5 kg Bitumpt.hidroizolatii tip H80/90 S 

7064 
5. Пункт 35 – 24,600 kg Chit de  cutit C981-1 
6. Пункт42 – 49.500 kg Filer de calcar saci S 539  
7. Пункт 59 – 469,6250 kg Otellat 30*6 

III. Предоставленный акт окончательных работ №  3 от 
28.10.2019 не корректный и не засчитывается так как 
отсутствуют подписи  всех членов приемочной 
комиссии(двух членов); 

IV. Вы не предоставили договора и акты окончательных 
работ, которые были выполнены за 4 месяца и с 
аналогичной стоимостью  с бюджетными учреждениями.  

В связи с этим,  рабочая группа отклоняет вашу 
оферту по вышеуказанным причинам.  

 
SRL SpeedQualCom I. Вы предоставили AVIZ № 2-3442/21 от 08.10.2021 

года, подписанный инспектором Петков Николаем, 
который  является  недействительным;  

II. Вы предоставили справку о несудимости CPREST-01 
759516  от 01.06.2022, которая является 
просроченным. 

III. Вы не предоставили договор на проведение 
лаборатории по строительным материалам, которые 
будут использоваться в реконструкции объекта    

Вы не предоставили договора и акты  по аналогичным 
работам и по аналогичной сумме которые выполнялись в 4 
месячный срок вашей компанией . 

SRL Eurogalex Prim 
I. Вы не предоставили обновленный Extras заверенной 
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печатью и выданный не позднее чем за 3 месяца!  

II. Вы не предоставили справку о несудимости; 

 Вы не предоставили рекомендательные письма, а также 
оферта отклонена в виду высокой цены, относительно 
выигрышной оферты 

  
Profmarket Prim 

I. Вы не предоставили договора и акты  по аналогичным 
работам и по аналогичной сумме, которые 
выполнялись в 50 календарных дней  вашей компанией. 
Также рабочая группа информирует, что по 
строительным технологиям выполнение  объема 
строительных работ указанные в оферте будет 
нарушена и выполнена некачественна.  

II. Сумма оферты предоставленная вашей компанией 
завышена. 

SRL ALARCON GRUP оферта отклонена в виду высокой цены, относительно выигрышной 
оферты 

 
SRL NICANAS оферта отклонена в виду высокой цены, относительно выигрышной 

оферты 
 

  
 Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 SC Cimtermic Total   89,55 

Цена оферты  80% 2355784,86 80 

Период выполнения  10%  90 5,55 
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Гарантийный 
период  

10% 10 4 

Denumirea operatorului economic 2 SRL SpeedQualCom Total  83,95 

Цена оферты  80% 2466704,30 76,4 

Период выполнения  10%  90дней 5,55 

Гарантийный 
период  

10% 5 лет 2 

Denumirea operatorului economic 3 SRL Prima-Fichir Total 78,81 

Цена оферты  80% 22545291,66 74,04 

Период выполнения  10%  6 мес. 2,77 

Гарантийный 
период  

10% 5 лет 2 

Denumirea operatorului economic 4 SRL Eurogalex Prim Total  85,76 

Цена оферты  80% 2632217,05 71,59 

Период выполнения  10%  4 мес. 4,17 

Гарантийный 
период  

10% 25лет 10 

Denumirea operatorului economic 5 Profmarket Prim Total  86,20 

Цена оферты  80% 2684652,23 70,2 

Период выполнения  10%  50 дней 10 

Гарантийный 
период  

10% 15 лет 6 

Denumirea operatorului economic 6 SRL ALARCON GRUP Total79,34 

Цена оферты  80% 2891790,36 65,17 

Период выполнения  10%  4 мес. 4,17 

Гарантийный 
период  

10% 25 лет 10 

Denumirea operatorului economic 7 SRL NICANAS Total65,73 

Цена оферты  80% 3162275,99 59,60 

Период выполнения  10%  5 мес. 3,33 

Гарантийный 
период  

10% 7 лет 2,8 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Реконструкция 
кровли здания 
старой школы с. 
Дезгинжа, 
UTAGagauzia 

SRL Prima-
Fichir 

   
         1 

2545291,66 509058,33 3054349,99 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC Cimtermic 12.10.2022  №533 Email cimtermic@mail.ru 
SRL SpeedQualCom 12.10.2022  №534 Email victor.dodica91@gmail.com 
SRL Prima-Fichir 12.10.2022  №535 Email prima-fichir@bk.ru 
SRL Eurogalex Prim 12.10.2022  №536 Email eurogalex@mail.ru 
Profmarket Prim 12.10.2022  №536 Email profmarket_prim@yaxoo.com 
SRL ALARCON GRUP 12.10.2022  №538 Email alarcon_group@yahoo.com 
SRL NICANAS 12.10.2022  №539 Email stepman@rambler.ru 

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

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

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

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

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

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

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
Prima-
Fichir 

Cu capital 
autohton 

15.11.
2022 88 45200000-9 2545291,66 3054349,99 30.08.2023 

 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
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. 

 
 
         Василий Капсамун  

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SЕДМД
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nг. 0?_ din 10,1 1,2022

I. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritйtii contractante Рrimйriа оr. Taraclia
Localitate Or. Taraclia, rп-ul Taraclia
IDNo 1 00760 1 006069
Adresa Str. Lenin l28
Numйr de telefon 029424391
Numйr de fax 029425774
E-mail oticial ргirп-tаг(}п-rаil, гu
Adresa de internet www.taraclia.md
persoana de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Alexei Boqneaga, telr. 06062229З

II. Г)аtе сu privire la рrосесlurа de achizi{ie:

IIl. Date сu рriчirе la contracttll de achizi{ielacorclul-caciru:

Tipul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа оfеfiеlоr de pre{uri п
Licitalie deschisй ý Alt.l., Рпdiсауi/

Obiectul achizi{iei Ремонт участка дороги ул. К. Маркса
(Болгарская-Н. Пазарская) RЕРЕ'I-А'Г

Cod СРV 45200000-9
vаlоаrеа estimatй а achizitiei l l 8]7 j]().2] MI)l
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t а l u l u i guч е r п а п1 е п t al yl, лц, у!. tп t е rz cl е r, g Q .ti,!ц d )

Nr: ocds-bЗwdp 1 -MD- 1 6497 57 1 67780
Link: mtender.gov.md/plans/ ocds^
ЬЗwdр 1-MD- 1 6497 57167780

_Цлtа рд"Ц]l_qеrii anunlului de participare 12,04.2022
Data (datele) ;i rеfеriп{а (referin{ele)
publicйrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Вurорепе privind proiectul (proiectele)
la саrе se rеfеrй апuп{ul respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Вr:пr,tгi tl Seгr,icii гl Lr_rсгiiri

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la
uп proiect;i/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii Еurорепе

NuE Da п

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat L] Br"rget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе гl
Alte surse: Bugetul Local Е

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizi{iei acordului-cadru

|1.04.2022

Dецumirеа operatorului есопоmiс Voinkoff Group" SRL
Nr. ;i data contractului de achizitie/acordului-
саdru

Nr:38
D;;a-r0;;n,ai 2*фЭ



Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Fйr1 TVA: 9 85б l00,18 MDL
Inclusiv ТVА: 1| 821 З20.22 MDt-

теrmеп de valabilitate зl.|2.2022
теrmеп de executie 1r-rniэ

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului п
Majorarea valorii contractului fi
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele [Iпdica|i] ___

Temeiul juridic In conformitate cu art, 76, alin. 7, punctul 2,

alin. 1 1 al legii пr. 13 1 din 03,07.201 5 privirrd
achizitiile publice __

Сrе;tеrеа prelului in urmа modificйrii
(dupd caz)

[Sn уа iпdica dacd se ulilizeazd pre{ul
actualizat al сопtrасtulъti de achizisii
рuЬ l i с е/ ас о r dilu i -c adru l

Modificarea anterioarй а contractului de
achйitii publice/acorduluica dru (duрd, caz)

Nu au fost nrodificari

Alte inlbrmatii relevante

IV. Date cu privire la modilicйrile песеsаrе а ti efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi duрi modificare:
(Se vor iпdiса п,аturа qi amploarea lucrdrilor, паturа qi сапtitаl,еа sau чаlоа.rеа Ьuпurilоr, паl,ъп,а ,si

ct mр loa.re а s erll ic iil or)
Дchizitionarea luсrагilоr Ремонт ччастка дороги ул. К. Маркса (Болгарская-Il. Пазарская)
RЕРЕТДТ pelltrll апul 2022 iц o_rasd Jа_ц4q_!jа iп srrnia de 11 827 320"22 MDL * sa schimbat
imbracamintul rutiеr (de tirr asfalt) ре tot perimetrul tronsonului indicat сu mont:rrea borcluriltlr,
evacuarea apelor rrluviale cle ре раrtеа carosabila si ridicarea la nivel а bransamentelor existente.

VI. Descrierea circumstan{elor саrе аu fйсut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса пtоtivеlе/аrgumепtеlе пlodificdrii coпtractului de achizi;ie/acordului-cadru)
lп conforrnitate ctr ргосеsLrl - чеrЬаl пг. 1 din l4.10.2022 al gruрului de ILrсru pentrLr rтопitоrizаrеа execLrtiqi

luсгаrilоr. sa constatat са ре tronsotlul respeptiv de la casa пr,62 рiпа la casa пr.6В in caietul dеý4{а_1]]1з

beneficiarLrlLri (in baza caruia а fost cistigata licitatia de саtrе arrtoritatea contractanta)_a_lost р_Lац_fisаtа
рlоtl-rЬагеа caгosabilultri prilr fгеzаrеа stratr"rlui de rrzr-rra si scl-rit-r-rbaгea acestr-ria. dаr аvirld irl чеdеr:с*gзr

carosabilr_rl аrе peste 30 de ani in urmа luсrаri[оr de рrеgаtirе si са uгпrаrе а iesirii conrisiei la fata lclqLrlLrj

sa рrорus evacLrarea cornpleta а stгatLrltti de asfalt. adaLrgarea si intarirea stratului de pietris dzbazд"
рrеILrсгаrеа bitumitloasa а acestuia si аdаr:gаrеа unui strat de Ьiпdеr (adica. strаt de asfalt de_baza-dcpaэec
initial еrа plarrificat doar stratr"rl de asfalt de uzrrra).

VII. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grLrpLrlLri de luсru de rnodificare а colltractLrlui de achizitie/acordrrlLti-cadru пг. din
а fost incheiat асоrdr:l adilional pгivind

Denumire ореrаtоr
economic

Nr. ;i data acordului
aditional

vаlоаrеа modificirilor (dupй caz)
Fйrй'ГVА Iпсlusiч'ГVА

Voiпkoff Group"
sfil.

I0,||.2022 |0 022 820,025
MDL

|2 02,7 384,0з
MDL

Conducitorul grupului de luсru:
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DAREA DE SЕАМД

privind modificarea сопtrасtului
de achizi{ii рuЬliсе/асоrdului-саdru

Nr. 17-АР din L6.77.2022

I. Date сч рriчirе la ацtоritаtеа сопtrасtапtй:

Denumirea autoritё}i! corltractante Рrimёriа or.Durlegti

Localitcrte
*d{|;;;Е}ч

Or.Durlegti, mчп.Сhigiпёч

lDNo 1007601009679

Adresa Str.Alexandru cel Bun, 13

NчmЁr de telefon о2258 4478

о22 58 4478

E-mail clficial d urlestiprima rie@gma il.com

Adresa de internet www.durlesti.md

реrsоаrа de contact

'"",",::у:у,__:*,

sаrап Еlеопоrа

п. I)ate сч privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

Tipul prrlcedurii de achizilicr Licita}ie deschisё

lчсrёri

Cod CPV 45200000-9

valoareit estimatё а achizitiei

Nr. 9i link-ul рrо.Й*ii 
- m,l

р о rto l u l tt i g чv е r п о m е п t о l цlм try. m t е п d е r. q.pu. лld )

8 000 000.00

Nr: 21040714

Link:mtender.gov. md/tenders/ocds-
b3wdpl-M D-1623409152934

uata putllicarai апчпtчlчi de participare 11.06.2021

Data (di]tele} 9i referin}a (referin}ele) рчЬliсЁrilоr
anterioare iп Jurnalul Ofic]al а| Uniun]] Europene
privind proiectul (proiectele) la care se rеfеrё anunlul
respectil, (dupd caz)

пI. Date сч рriчirе la сопtrасtчl de асhizi{iе/асоrdчl-саdrц:

NчmЁr de fax

Obiectu]l achizitiei



l lpul (:ontractului de achizitie/acordului-cadru lчсrёri

Nu

Buget de stat

14 mai 2020

SRL,,Consmodern"

Nr:29-АР

Data:11.11.2021

Fёrё WA:9181622.48

lnclusiv ТVА: 11 017 946.96

зL.L2.2022

зL.L2.2022

Iv. Date сч рriчirе la modificirile necesare а fi efectuate:

v. Dеsсriеrеа achizifiei inainte 9i dupi modificare:
лviпd iп vedere dеmеrsu! Operotorului Есоtпоmiс SRL,rcoNsMoDERN" din 11.17.2022, рriчiпd necesitatea
prelungirit' controctului пr.29-АР diп 11.71.2027, diп motivul modificdritor перrечdzutе iп dосumепtа|iо
de proiect 5i арrоЬаrео bugetului репtrч апul 2022 сч intirziere.

Descrierea circumstan[elor care au fёсчt песеsаrё modificarea:

(Se vor iПО!iСО motivele/argumentele modificdrii controctu!ui de ochizi|ie/ocordului-codru)

Modif]carea termenului de valabilitate

Legeo пr.737 diп 03.07.2075, рriviпd achizitiile
publice

Nu se oplicd

Nч

Contr;lctul de achizi}ielacoraffi
proiect gi/sau рrоgrаm finan}at din fonduri ale uпiчпii
Europt:ne

Data declziёi de:atribui." 
" "оffi

Dепчrr]rеа operatorului economic

Nr. 9i data contractu]ui de achizi}ielacoiauluЕББ

Valoarcla сопtrасtчlчi de achizi!i;Лcord"lui{adru

Termerr de valabilitate

Теrmеп de execulie

Tipul m эdifiсЁrilоr

TemeiuIjuridic

Сrё'9tеrciа рr91u| ui iп u.'n" -ЁФffiIii_J?ЙEЙ
Modjficarea anterioarЁ а contractua"i de actx.ririi
publice/acordului-cadru (d u рd со)

Alte infc rma}ii relevante



Тп lеgёturё cu sschimbarea documenta}iei de proiect, саrе а necesitat еfесuаrеа lчсrёrilоr iп proiectul de
executie de сЁtrе specialistii in domeniu, lчсrёriсаrе пч puteau fi prevЁzute dесёt la etapa de executare
а luсrёrlilоr, gепеrеаzё necesitatea prelungiriicontractului рiпё la data de з1.12.2о2з.

и. Rezultatele ехаmiпйrii:

iЧ ЧЧ.9':iziеi gruPului de luСru de modificare а сопtrасtчlчi de achizi{ielacordululcadru пr.29-др /din11,11,202l а fost incheiat acordul adilional privind рrеlчпgirеа tеrmепчlui de valabilitate cu operatorui
economic SRL,,сONSMODERN", din motivul modificйriloi перrечёzчtе а documentatiei de proiect.

(Nuпе, Рrепuпе)

L.ý.

СопdчсЁtоrчl grupu!ui de lчсrч:

м

D9n-Umjie
.ор'ёrltоfi
.есопоmlс

IntrePiinderea;
.'i СrtЁрiiаl'i:
, ацtоlrtопlсч .

.upitut l

mixt/asocieiilc
u .upitat striin'

Nr; pi data
,acbrdului
aditional,,,

vаlоаrеа modifiсйrilоr
(dцрё caz)

Fёri ТVА Inclusil,
:,,ТУА

SRL
,,CON|SMODERN

autohton 26

Ар

|6.11.202
2

9181 622.4
8

11 017 946.9
6



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice
Nr. 01 din T8.I|.2022

Date cu privire la autoritatea contractant6:

Denumirea autoritйtii contractante Primaria s,Taraclia de Salcie
Localitate s.Taraclia de Salcie
IDNo 1 00760 1 00756 1

Adresa s.Taraclia de Salcie str.Stefan Сеl Маrе
Numйr de telefon 0299784з8,019з,7726з
l.Iчmйr de fax
E-mail oficial ana_valerevna O9@mail.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепuпlе, telefoп,
е-tпаil)

Axenti Gheorghe
ana valerevna O9@,mail.ru

7' : Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preturi
Procedura de achizi{ie rереtаtй (dutэёt caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Lucrйri п

Obiectul achizi{iei Reparatia capitala.g edificiului sportiv din s.
Taraclia de Salcie r-l Cйul

Cod СРY 45200000-9

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Nr:21062759
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1 6621'1 9052568
Data publicйri 02.09,2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй п achizitii.md;
Апuп! de inten{ie publicat in ВАР (duрёt caz) Data:08.09.2022

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрёt caz)
Sursa de fiпап{аrе пBuget Local
Yаlоаrеа estimatй (lei, fdrd TVA) 56'74|ЗЗ.52lеi

Сlаrifiсйri privind documentafia de atribuire: nu au fost

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

Modificбri operate in documentalia de atribuire: nu аu fost
&;

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Denumirea оrrеrаtоrului economic
Expunerea succintй а solicitйrii de clarificare
Ехрuпеrеа sчссiпtй а rispunsului
Data transmiterii

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р о r t al ul ui guy er паm е п t а l wц,w. m t е п d е r. g оу. md)



Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
inlbrmare (duрd caz)

[IпdiсаУi sursa utilizatd qi data publicdriiJ

Termen-limitЁ de dерчпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

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

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе 9i aferente DUAE prezentate de сёtrе
" ciperatorii economici:

Pбnёlatermenul-limitй(data _\|.09.2022_,оrа_\З_:Э|_),аudерusоfеrtа_8оfеrtап}i:

Nr. Denumirea operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Lifestar - Соm 1003603008450 Alexandru Tabuncic
7 SRL IQ Fenster |0\]600025172 С Toma
J. AOUA CONSTRUCT- SERVICE 1015603000541 сuьrеасоч Ion
4. constdrum 101 860з000346 victor vrabii
5. Trend - Construct 1014603002065 Niculita Chirill
б. OLEMUS GRUP SRL 1 00з600040778 оlеs Musteata
1 orizontul Lux 1 003б03009332 Boiatiuc Alexandr

a:.ii].j ::it:.:;:N.fЁ

о/о:

эпtаrе fatfi de dоеumепt ] obligativitatea
];::,::ii]i]:]ý..:.:]::lrit:i.ii:riliii]iii]!:]iiri:i=

+::]::'.:.:]: ]:::::::::: ,: ]i , ']]l]:::i:;ii:i li: i 
I i :]:::'].i:i]::::::ii::::::

::l:l::i:i:::ii:::::::]:,:,: :],i,:i.-]:::::

1
Certifi cat de inregistrare
а intreprinderii

Copie еmisй de Camera Trrregistrйrii de
Stat, сопfirmаtё prin aplicaTea semnйturii
qi Etampilei participantului

Obligatoriu

2
certificat de atribuire а
contului bancar

Copie eliberatй de banca delinёtoare de
cont Obligatoriu

J

certificat de efectuare
sistematicё а plйlii
impozitelor,
contribuliilor

Copie eliberatё de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certifi catului-conform
сеriп!еlоr Inspectoratul Fiscal al
Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 OГerta_de pre!
Сопfirmаtй prin semnatura Ei qtampila
participantului Obligatoriu

5

Declaralia privind
conduita eticб qi

пеimрliсаrеа in practici
frauduloase 9i de
corupere

Conform F3.4 din Documentatia
Standard Obligatoriu

6
Autorizalia /1а luсrётi sus
mецtiопаtе/

Copie сопfirmаtй prin semnatura qi

stampila participantului Obligatoriu

7
Grаfiс de executare а
luсrйrilоr F3.3

Сопfirmаtё prin semnatura Ei qtampila
participantului Obligatoriu

8

Declara|ia de
neincadrarea in situaliile
се dеtеrmiпё excluderea
de la рrосеdurа de
atribuire,ce tin in

Сопfirmаtй prin semnatura qi gtampila
participantului F3.5 Obligatoriu

2



aplicarea art.18 din
Legea nr.131 din
03.07.2015.

9
Formularul informativ
despre оГеrtапt FЗ.7

Confirmat prin semnatura 9i qtampila
ofertantului Obligatoriu

Denumire document Lifestar
-Com

SRL IQ
Fепstеr

AGUA
CoNSTR
UCT-
SERVICE

CoNST
DRUM

Trend -

Construct
oLEMU
S GRUP
SRL

Orizont
ul -Lux

DUAE prezeпtat рrеzепlаt рrеzепIаl preze1,1tat рrеzепlаl рrеzепtаt рrеzепtаt

Certificat de inregistrare а
intreprinderii

рrеZепlаt
prezeпlat

рrеzепtа рrеzепtа рrеzепtа рrеzепlаl рrеzепtаl

certificat de atribuire а

contului Ьапсаr
рrеzепlаt

рrеzепtаl

preZeпtal рrеzепtаt prezeпlat рrеzепtаt Prezelllat

ýeftificat de еfесtчаrе
sistematicй а plй{ii
iц tlozitelor, contributiilor

рrеzепtаl
рrеzепtаI

preze пlаl prezetllal рrеzепtаl рrеzепtаt рrеzепlсlt

Ultimul rароrt fiпапсiаr рrеzепlаl рrеzепtаl preze пtаl рrеZепlаI рrеzепlаl рrеzепlаl рrеzепtаl

Oferta de рrе{ prezeпtal prezeпtat рrеzепtаt рrеZепtа[ рrеzепtаl prezelllal рrеzепtаl

Declara{ia privind conduita
etici qi е

соruреrепеimрliсаrеа in
practici frauduloase 5i d

prezeпlat рrеzепtаl рrеzепtаl рrеzепtаt prezeпtat prezeпlat рrеzепtаt

Autorizatia /la lчсrйri sus
men{ionate/

prezeпtat рrеZепtаI prezellta l рrеzепtаI prezeпlat рrеzепlаl рrеzепtаl

Grafic de ехесчtаrе а
luсrЕrilоr F3.3

рrеzепtаt рrеzепlаt prezeпlat рrеzепlаl рrеzепtаt рrеzепlаt рrеzепlаt

Fоrmчlаrul informativ
despre ofertant F3.7

prezeпtat рrеzепlаl рrеzепtаl рrеzепtаt рrеzепlаl prezeпtat рrеzепrаt

Declara{ia privind
obIiga{iile contractuale
fа{й de al{i beneficiari F3.8

рrеzепtаt Prezelllat prezeпlat prezeпlal рrеZепtаt prezeпlat рrеzепtаl

Declara{ia privind lista
рriпсiраlеlоr lчсrйri

executate in ultimul ап de
activitate F3.10

prezelltal preze 11laI

Drezeпtal
prezeпlal рrеzепtаt рrеzепtаt рrеzепlаl

Declara{ia privind
personalul de specialitate

qi/sau а exper{ilor
propus/propuqi репtrч

implementarea
contractului F3.12

рrеZепtаl prezeпtal

prezeпtat рrеzепtаt

Declara{ia privind dotйrile
specifice, utilajul qi
echipamentul песеsаr
pentru indeplinirea
corespunzitoare а
contractului F3.1 I

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаl prezeпtat рrеzепlаt prezeпtat prezeпtat

Document 1

Document п

a
J



(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu сеriпlеlе diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriпtеlоr de саlфсаrе))

(Iпfоrmаliа priviпd "Corespunderea cu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea cu specificaliile
tеhпiсе" , Se vа сопsеmпа рriп: ,, * " iп cazul соrеsрuпdеrii ;i рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

Pentru elucidarea чпоr neclaritЁ}i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu cerin{ele
stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea рrеtului апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:

Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

рrеtul cel mai scйzut п
costul cel mai scazut tr

Се1 mai bun raport calitate-pret п
Cel mai Ьuп'rароrt calitate-cost п

(iП cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor
iПdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor afereпte)

Informa|ia privind factorii de evaluare aplica}i:

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pretr sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

4

Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denuцil"ea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

тчА)*

cantitate
qi unitate

de mйsчrй

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriп{еIе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1 Lifestar - Соm зб00000.00 m2 + +

SRL IQ Fenster з991802.24 m2 + +

AQUA
CoNSTRUCT-
SERVICE

4189080,92 m2 + +

Constdrum 4190000.00 m2 + +

Trend - Construct 4572217.98 m2 + +

OLEMUSGRUP SRL 4758]95.зI m2 + +

Orizontul Lux 5з47з48.|5 m2 + +

solicitйrii
Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрuпsчlui

ореrаtоrului economic

Ofertan}ii respinqi/descalificali: пu аm fost

Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cйrii

SRL IQ Fenster Pretul се1 m4i scбzut
AQUACONSTRUCT-SERVICE РrеЦul cel mai scйzut
constdrum Preful cel mai scйzut
Trend - Construct Рrеful cel mа scёzut
OLEMUS GRUP SRL Рrеlul се1 mа scйzut
orizontцl Lux Рrеful cel mа sctrzut

|| |



Factorii de evaluare vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

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

Motivul rеечаluйrii ofertelor Decizia пr.OЗD-662 -22 din 18.10.2022,Agentia N;tionala pentru
solutionarea contestatiilor

Modificйrile operate

Reevaluarea ofertelor:

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

iп urmа ехаmiпёri, evaluбrii gi comparйrii оfеrtеlоr depuse iп саdrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul жt.7Т аliп. lit

Аrgumепtаrе:

(Informarea operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lyyru репtru achizilii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile art. 3I аг Legii пr. 1з i diп з iulie
20l5 privind achizi|iile publice)

Теrmепul de agteptare pentru incheierea contractului:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

pretuI unitar
(fйrй ТYА)

Pre{ul total
(fйrП ТYА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1 Lifestar -Соm m2 зб00000.00 зб00000.00 4320000.00

Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Dепumirеа ореrаtоrчlui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lifestar - Соm 12.09,2022 e-mai1
SRL IQ Fenster |2,09.2022 e-mail
AGUACONSTRUCT -SEzuCE |2.09.2022 e-mail
constdrum |2.09.2022 e-mail
Trend - Construct |2.09.2022 e-mail
OLEMUS GRUP SRL |2,09.2022 e-mail
Orizontul -Lux т2.09,2022 e-mail

In cazul in care чаlоаrеа estimatё а contractului
este mai miсё,dесАt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 1З1 din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

П б zile in cMul transmiterii соmuпiсйrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice 5i/sau fax п

In cMul in care valoarea еstimаtё а contractului
este еgаlй sau mai mаrе dесбt pragurile
prevйzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii пr. 13 1 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile iп cazul trarrsmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice gi/sau fax п
п 16 zile iп cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin mjjloace electronice qi/sau fax п



(Selecta|i tеrmепul dg a;teytare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] з ] diп зiulie 2015 рriviпd achiziliile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de a;teptare, Se фсtuеаzd tп coпformitate
Сu Prevederile TITLULUI Гt/ CaPitolul I (Calcularea Теrmепuiui) al Codutui сivil al itrpublrrir
Moldova).

Informafia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datё se complete аzб doarin cazul
in саrе la рrосеdurа de achizi{ie publicй аu fost aplicate crlteili de durabilitate 9i s-a incheiat
contracУcontracte репtru lotlloturi pentru сате aufost aplicate criterii de durabilitate;:

(DA/NU)

Yаlоаrеа de achizitie cu ТУА din сопtrасt/сопtrасtе а lotuluiЛoturilor репtrч саrе au
foýt aplicдte cгiterii de durabilitate (lei N,ID):

codul Срv al lotuluiлoturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de durabilitate:

(tпdicali яtmа at ТfД)

сritегiul de аtriьuirе репtru |otul/loturile репtrч саrе аu fost aplicate сritеrii de
durabilitate:

Pre{ul cel mai scizut п

costul cel mai scдzut u

Cel mai bun rароrt calitate-pre1 D
Cel щаi burr rароrt calilate-cost п

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de lacra, declard сd tеrmепаI cle aqteptare репtru tпсhеiеrеа
с о пtract al ui/c о пtr acte Io r iп d i с ate а fo s t r е s р е ctat (

ехсерtdпd cazurile prevdzute de art. 32 аIiп. (3) al Legii пr. l31 diп 3 ialie 2015 priviпd achiziyiile pablice ),
рrесum qi сй iп cazal 

_depaпerii coпtesta{iilor qi/sau recep|iondrii rapoartelor di moпitorizare, асъаsrcа аа
fost ехаmiпаtе gi sоIuliопаtе.

Р_riп prezeпta dare de seamd, grapal de lucru репtru achizilii сопlirmd corectitudiпea desfdgardrii procedarii
de achizilie,fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm pieveclerilor legale tп vigoare.

Сопdчсйtоrul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Sеmпdturа)

L.ý.

contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Numйrul
;i data

contractului/
acordului-

саdru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al

contractului/acord
uIui-cadru

] ]:1,]ii:i] ::]:];i.]:i:i,:::;n]]i:::i::;:,=ii]:.:i:i:а
.: ]]..]i:::i:]]i::]]aj ",l]:.,,-,.;:- . ]l]
, i:,.,,:j:::1: :.]iii]]]:ii?]]li:: :"_: l]:,]:il',::ii

-,iп,ёl$ýi+,*.$д=

: :i :il]i::::::: ] , l:i ii .]i ::: :li : : ,:.]i lat:lj,i:

LIFESTAR
-сом

Nr.

16.11.2022 45200000-9 з600000.00 4320000.00 з|.\2.202з

Qл|umе, Рrепumе)

Au fost aplicate сritеrii репtru achizifii publice clurabile (achizitii ,eгzi)?

ffirё_ТVА
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DARB DB SЕАМД

de atribuire а contractttlLri de achizilii publice

Nr. 82 din 18.11.2022

1. f)ate cu privire la autoritatea contractantй:

2. Date cu privire Ia рrосеdurа de atribuire:

г)епumirеа rrutoritйtii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
Localitate tnttn. Clrisir-rir-l
IDNo 10136010000495
Adresir str. Тirаsроl 1 1/1

Numйr de telefon 022-868-1 30
E-mail ofici:rl achizitii @,igp. g о v. md
Adresa de internet www.politia.rnd
Реrsоапа de contact (пumа, рrепчll1е, lеlеfЬп,
c-пlcti.l)

]rlicu Ве1 itei, nicu. bel itei@i gp. gov.r-nc1,

0601 1 1337

'Гiрul procedurii de аtriЬuirе aplicate Licitalie deschisё
Рrоссdurа de achizitie rереtаtй (durэd caz) Nu
Tipul obiectului contractului de achizi|iel
асоrduIui-саdru

Luсrйri

ObiectuI achizi{iei Ltrсгёгi de irrstalaгe а рапоurilог Гotovoltaice la
sedir-r1 Inspectoreltulrri Na{iorral de Investigalii

Cod СРV 45200000-9
Expuncre:r motivului/temeiului privind
alcgerea procedurii de atribuire (iп ca.zu,l.

ctp!iciirii ul,klr proceclu.ri, deciit licila!,ia
clc,s,c:his[t)

Nu se aplicd

l)rсlсеdurа de atribuire (se vct iпdiса сliп cclclrul
porlcllultti gLNerп,cll11et,l|al yllt yt,,tlt.l,ellclc:r.*!tlt,.rly,l)

Nr: oods-b3wdp 1-MD- 166298473905 1

[.ink-ul: https://rnlender.gov.md/tendeгs/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 662984]З905 1 ?tab:contгact-trotice
Data рuЬliсёrii : 1 2.09.2022

pl:ttfbrma de achizitii publice utilizatй achizitii,md

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

Da
l-ink-trl сitrе plarrr-tl de aclrizilii ptrblice publicat:
https ://ро l iti а. rrld/s ites/delЪult/fi les/i n-rg 000 1 .pdf

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:-
Lirrk-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupit caz)

Ntt se aplici

Sursа de fiпап(аrе Br-rget de stat
Vаltlаrеа cstimatir (le i, ./tlrй Т tlА) 1 З31 852,47 lei
3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitirii clarificirilor 18.09.2022
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Ьrmа ziua, spuneli vа rоg сlе cind se permite а sc. specifica
ехрrеs ргоduсйtоrul rnatelialelol /utilaj ului in docrrmerrtele de
licitalie? palrolrrile 1btovoltaice este песеsаr de а fi doaT de Ia
producйtorr"l1 specificat: Рапоu tbtovoltaic nrotrocristalirt
TrilraSolar;??



Ехрчпеrеа succint:i а r:ispunsului Butlй ziua. Dепumirеа а fost indicatd de
trccepti panouri de al}i рrосluсdtогi,
рагаtпеtгi cu cele irrdicate irr proiect.

citre proiectar-rt. Se
echivalente dupa

Data transmiterii 19.09.2022

Data solicitirii clarificйrilor 20.09.2022
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

gагаrlliа Ьапсаrа poate fi {7rсuti ргiп tгаrrst'ег?

Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului iпГогпrir{iа геlЫitог la gararl!ia pelltrll оf'еrtа ;i dc bulldt
execu{ie este in anuntul de раrtiсiраrе

Г)аtа tr:rnsmiterii 20,09.2022

Data solicitririi clarificirilor 20.09.2022
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Cine а elaborat proiectul de execu!ie??? Publica{i va rog
frrtmоs proiectul verificat

Iixpunerea succintй ir rйspunsului cu pгoicctt"rl puteli
Gспсrаl al Poliliei,

tace сшпо;titl(d 1а sediul Irrspecloгatr,rlui
rпuп. Chisitldt-t, stг. Тiгаsроl 11/1

I)at:r transmiterii 20.09.2022

l)ata solicit:irii clarificirilor 20.09.2022
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Suроrt репtгtl рrirrсlеге
репtгu 60 pro{il?

in struсturа acoperiqului 1700 Ьuс?

Ехрuпсrеа succintй а rйsrrunsului сопfьгпr inforrrratiei dirr caietLrl de sагсiпi
I)ata transmitcrii 2|.09.2022

Data solicitirii clarifi сйrilоr 21.09.2022
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

28 brrc 1а r-rrr рrоlil de 4,2rп , ча гLlgtтl1-l schirrrbali cantitatea

flхрuпеrеа succintй а rйspunsului caietLrl de sarcini este conf'orlrl proiectului еlаЬоrаt de сltrе
ргоiесtаtlt, expertizat qi avizat. ar"rtoritatca сопtrасtапti lru va
rr,oc]ifica cantitalile оГеritе de сйtrе proiectant.

f)аtа transmiterii 22.09,2022

D:rta solicitйrii clarificйrilor 21,09,2022
Expunerea succintй а solicitйrii de
clarificare

in proiect indicat -- *se

{йсtlt caiet de sarcin,i?
va ctltlcretiza irl I'atir locr"rlui сum a-ti

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului репtru сопсгсtiziri 0

регsоапа rеsропsаЬilй:
rеfЫirе la рrоiесt prrte{i sii colrtactali
0692\9|22Igor Cebarr

Data transmiterii 22.09.2022

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: пu sunt

5. Рiпй la termenublimitй (data 2'7,09.2022, оrа 10:00)о au depus oferta 5 ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. I Iabsev Gгчrр S.R.L. 1 006600038877 Ghеоrghе Habed
) АМ Sisterr-re S.R.L. l010600043517 Arrdrei Мегеасrе
J. Mct-ttox S.R.l,. l006600017133 Igоr Costisa
4. I,epLtl S.It.L. 1018600024415 DrTitrii Ilоtагi
5. Soltan Cotrstruct S.R.I-. |02160003776з GIieorglre Soltan
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6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

Dепumirе document

Dепumirеа operatorului есопоmiс

Mentox
S.R.L.

Habsev
Gгuр S.R.L.

АМ Sisterne

S,R,L.
Soltan

сопstгuсt
S.R.L.,

Zepto S.R.L.

Dосumепtеlс се constituie oferta
ýu уg:9!1ц!!! " р r i п ; lэ r ez е tl t. u l,, п е р r ez el1 l ct l, tlu с оr е s р Lt п с! е)

DUлЕ ргеzепtаt pг9Zelltat

с)!

о.
Ф

Ф

)(ýЕ
Ф
(d
!

,Ф

о

!
сс

а.
Ф
Фб
(o

)dЕ
Ф

,Ф

о

о
(ý

а.о

)(ýЕ
сd

о
Фii

.Ф

о

Specificalii tehnice pгeZentat рrеzепtаt
DосIага!iе ргiчiпd valabilitatea оfегtеi

репtгu о duгаtа de 30 de zile calcndaгistice
(сопfЬгпl Апехеi пг.8)

ргсzеrltаt ргеZепtаt

Gагап{iа репtгu оfЪгti 20% (сопfогrт Anexei
riг.9)

ll Ll

согеsрuпdе ргеzепtаt

Dосumепtе de caIificare
Se tlQ cotl,:lellltla рriп; рrеzепlаl, перrаzепtсlt, lltt соrе,уDrtпdе

Gгаfiс dc gxecLltal,c а luсrёгilог
(сопfЬгrп Апехеi пr. l0) рrеZепtаt pгeZentat

Сегti [jcate cle сопl'огrп itate/ са l itatc репtгu
рапоtrгilе 1Ьгочоltаiсе qi репtгu iI,tчегtоаге ргеzепtаt ргеzепtаt

Dссlага!iс ргiчiпсl согеsрuпdегса рапоurilог
lblovolta ice cLr stапсlагdеlе d iп RерLrlэ l ica

MoIdova, incltrsiv qi gагап!iе репtгu
aceStca.

ргеzепtаt ргеZепtаt

Dесlага{iе ргiчiпd ехрегiеп{а sirпi]агё
(сопfЬгm Апехсi пг. l2) ргеzепtаt ргеzепtаt

DесIага{iс pгivirld dоtiгi le speci Iice, Lrti IajLrl

Ei echipanlerrtLtI песеsаг репtгu iпdерliпiгеа
согеsрLtпzitоаге а cotttгactulLri (соrlfЬгrп

Апехеi rrг. l4)

ргеZепtаt ргеzепtаt

Dес|агаliе ргiчiпd регsопаlLrl de specialitate
ргорus репtгu iпlрlеlrrепtагOа corrtгactuIui

(сопfЬгm Anexei пг. l5)
ргеzепtаt pгezetrtat

Сегtillсаtс de аtеstаге ргоf'еsiопаlё ргеzепtаt ргеZепtаt

Lista stlbcorrtгactan!i Iог 9i рагtеа/рйг{i le din
соtltгасt саге sullt indeplinite de aceqtia

(сопtЬгm Апехеi rlг. l6)
ргеzепtаt pгeZentat

IпlЬrrла[i i ргiчi пd аsосiегеа (сопfЬгrп
Дпехеi пг. l7) рг9Zепtаt ргеzепtаt

Дп ga.j апlспt tcr,.t sLrs!inirtoг 1l папсiаг
(соrlfЬгrrl Arlcxci rlг. lB) ргсzепtаt ргеzспtаt

Апgа.jапlеп1 ргiчiпd sLts!iпегеti tсhпiсё qi

ргоf'еsiопаli а оfёгtапtu lu i/gгLrprrlui de
орегаtогi ecclllotl-tici (сопl'огm Anexei rrг. l9)

ргеzспtаt ргеZепtаt

Dссlага!iе tегt susliпаtог tehnic (соrrfоrrп
Апехсi пг.20)

pгeZeIltat pгezerrtat

DесIагаtiе tег! strs1 iпittог ргоlЪs ionaI
(соll1Ьгrп Allexci пг.2 l) pгeZelltat ргеzепtаt

Дчiz репtгtr рагtiсiраге la licitatiile publice
cle luсгйгi cliIr donleniLll сопstгuс!iilог Ei

instaIa{iiloг (сопtЬгrrl Anexei rlг.22)
l1epгezentat ргеzепtаt



Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

ecOnomic

Pre{ul
ofertei

(firа TVA)*

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Corespundere
а cu сеriп{еlе
de calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Lr"rсriгi de irlstalarc а

раtrоtlгilог
f'otovoltaicc la sediul

Itrspeotoгatr"t lr-ri

Nalional de
Investigatii

Mentox
S,R.L, 926 з49,84

1 buc.

+

Habsev Grup
S,R.L. 96] 67з,]8 + +

АМ Sisteme
S.R.L.

1 11б
5з4,04

ofcrtele пu au fost evalrrate.

Soltarr
constгuct

S.R.L.

i l83
бз5,01

7,epto S.R.L. 1,2з8
188,08

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

8. pentru elucidarea uпоr neclariti{i sau confirmarea uпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

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

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr: pentru fiecare lot

1,1. Criteriul de atribuire aplicat: Pre{ul cel mai scйzut

Data
solicitarii

Ореrаtоrul
economic Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului

operatorului economic

28.09.2022

АМ Sisteme
S.R.L., Mentox
S.R.L., Habsev
Grup S.R.L.

S -а sol icitat j ustilicaгea ргеlultli
апоrmаl de scйzltt.

Орсrаtоrii econotnici au prezentat
aгgltmentat,ea prelr-rltri апоrt,па1 de

scdzut, йсiпсl геlъгiгс la
rеduсеrilе ре саrе lc delilr la
difЪrili Гurпizоri, totoclatй

rrrotivirrd tni с9оrагеа рге! urilоr
pritr rеduсеrеа clreltuielilor de
regie qi а bcneliciultri de deviz.

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respin gerii/descalificйrii

Mentox S.R.L. In corlfbгtrritate ou prevederile art. б9 alin. (6) lit. а) din Legea пr.tзti2оls prtvirld
achiziliile publice, ;i atrunre -,,оfЪrtапtul nu indeplirleqte cerirrlele сlе calificare si
selectic",
O1trtarrtul а participat la рrосеdurа menlionatй irr аsосiеге сu ,,Shагllу" S.д.
(сопtгirсt de asocia{iune r-rг.4/2022). СопfЬrrlt соtltгасtului trretrtionat ,,Mclttox"
S.R.L. este iri calitate de asociat Lideг Ei ,,Shаrllу" S.A. ilr calitate de asociat
secutrcl.
SoI,isoarezr cle gаrап(iа Lrаllсагё cLl llг. LD2226500iOб dirr 21.о9,2О22 este elibcratd
petrtrlt asociatul secund ,,Sharlly" S,A.
In conlbrtnitate сu pct.57 din I)ocumentalia standard pentru rеаlizаrеа achiziliilor
pLrblice dc luсrйri, aprobat.I prirr Ordirrul Milristerului Finarrlelor пr.б9i2021 *,,in
cazul ttnei asocieri, gаrап{iа pentrtt оfеrtй se depurre de arrtreprelrorul gепеrа1
(lideгLll asocialiei)."
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12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пч se арliсй

13. Rеечаluаrеа ofertelor: пч se aplicй

14. in чrmа ехаmiпйriо evaluirii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atri ЬLriгеа cotrtrtrctu lu i dc achizi}ie prrblicй/acordltl ui-cadru :

15.Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсrч репtrч achizi{ii:

16.'Геrmспul de aqteptare pentru inclreierca contractului: in conformitate cll plevederile аft.З2
alin. (1) lit. lэ) al Legii пr.lЗli2015 privirrd aclrizi{iile ptrblice - Contlactele de aclrizilii publice
саге itrtri irr slъrа de aplicare а ргеzепtеi legi pot fi inclreiate nutnai duрй iпrрliпirеа tеrtrrепеlоr
cie atqtcptaгe de б zile de la data transnriterii cornunicйrii ргitl sIA ,,RsAp" privirrcl reztlltatul
арliсйгii ргосесlr.rгii de аtгiьuirе - itr cazul itr саге чаlоаrеа estinrati, сопfьrtп ргечеdсгilог аrt. 4, а
cotrtгactuliri геsресtiч cste lnai miсй decAt pragr"rrile prevйzttte la art. 2 alin. (3).

17. Contractele de achizi{ie incheiate:

Dепumirеа lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

cantitate
'qi unitate

de
maSura

Pre{ul total
(fйrП ТYА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lчсrйri de instalare а рапочrilоr
fotovoltaice la sediul

Inspectoratului Na{ional de
Investigatii

Habsev Grup
S.R.L. 1 buc. 967 673,"78 1 161 208,53

Dепumirеа ореrаtоrului ectlnomic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
IIabsev Glup S.R.L.

1з.10.2022 e-tllctil
АМ Sistcnlc S.R.L,
Mentox S.R.L.
Zeplo S.R.L.
Soltan Construct S.R,L.

Dепumirса
operatorului

economic

intreprin
derea:

Numйrul
;i data

contractului

Cod
срч

valoarea contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifйrй ТVА inclusiv ТvА

I,IAI]SEV GRUP
S,R.l..

Cu capital
social l 95-BN lB.\1.2022 45200

000-9
L)67 67з,78 1 1б1 208,5з з1.12.2022

Pritl 7lrezetll.ct clara сlа,sесtпtёt, grupul cle lucrtt с{есlсп,сi сёi lеrmепttl cle a;teptare репfi,Lt. iпсhеiеrесt

] 3l сliП -J illlie 2() l 5 priviltcl achizi!iile pulэlice ), рrесuпl ;i сd ill cctzttl dерuпеrii ccltt.le,slct|,iilor ,si/,чсtч
recep7ioпcirii rсцlсlсп,lеlоr cle mrпi.lrlrizаrе, ctce,ylect ctu.fil,sl excttltiпctle ;i ,so/,tt!,iotlule.

cle ctchizi|ie,.fhpl репlru cctre роаrlёt riisрuпсlеrе соп.fЬrпl. pret,eclerilor legale iп vigoara.

Conducitorul Grupului de lucru pcntru achizi{ii:

Аlехапdru GANACIUC
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model-tip 

DAREA DE SEAMA 

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

 

Nr.     10___din   18.11.2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni 
Localitate mun.Ungheni 
IDNO 1003609150409 
Adresa str.Nationala  nr.37 
Număr de telefon (0236)-2-51-49 
Număr de fax (0236)-2-21-94 
E-mail oficial  imsp-sr ungheni@mail.ru 
Adresa de internet https://www.srungheni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ludmila Crijevschi , tel .078877402 

lcrijevschi@yahoo.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reagenti si consumabile de laborator  pentru anul 2023 
Cod CPV 33696500-0 
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.   21065661 
ocds-b3wdp1-MD-1666013226613 

Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21065661/ 
Data publicării: 17.10.2022 

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

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

□ Da  □ Nu ( plan achizitii provizoriu) 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.srungheni.md 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 292 731 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639061990132
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Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.11.2022_, ora_09__:_30__), au depus oferta _7__ 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 GBG MLD SRL 1003600117582 Ciaicovschi Tudor 
2 ICS Diamedix Impex  SRL 1012600019967 Traian Mrinescu 
3 FSP DacSpectroMed SRL 1002600042432 Chireev Igor 
4 IM Becor SRL 1003600060828 Bezer Iurie 
5 SRL Sanmedico 1003602008154 Goreacii Vitalie 
6 SRL Ecochimie 1002600052156 Iurcu Nicolae 
7 LifeMedGroup SRL 1016600014720 Ionascu  Andrei 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

G
B

G
 M

LD
 

SR
L 

IC
S 

D
ia

m
ed

ix
 

Im
pe

x 
 S

R
L 

FS
P 

D
ac

Sp
ec

tr
oM

ed
 S

RL
 

IM
 B

ec
or

 
SR

L 

SR
L 

Sa
nm

ed
ic

o 

SR
L 

Ec
oc

hi
m

ie
 

Li
fe

M
ed

G
ro

up
 

SR
L   

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

Propunerea tehnică prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent   

Propunerea financiară prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  

DUAE prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  

Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  

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

Cerere de participare prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent   
Dovada înregistrării 
persoanei juridice, 

prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  

Certificat de calitate CE 
sau ecchivalentul ce 
confirmă calitatea și 
proveniența bunurilor 

prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul 
Fiscal 

prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  
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Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent   

Certificat privind deţinerea 
unui cont bancar 

prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  

Declaratie , prezentarea 
mostre 

prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent  

. 
(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 
operatorul

ui 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și unitate de măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile 

tehnice 

Lot I.  Reagenti pentru 
chimia urinei GBG MLD SRL  

3500 

Proteina in urina cu standard set 2 

+ + Material de control proteina in urina 
+glucoza 

set 2 

LOT nr.2 Reagenti  
pentru 

hemostasa,coagulomet
ru Yumizen G400 tip 
inchis(compatibili cu 
analizatorul Horiba) 

ICS Diamedix 
Impex 103330 

PT set 8   

Determinarea timpului de 
tromboplastină partial activat 

set 3   

Determinarea timpului de trombină set 6 + + 

Determinarea fibrinogenului după 
Clauss cu plasma calibrator 

set 6   

Control plasma cu nivel normal flacon 1   

Control plasma cu nivel crescut flacon 1   

Determinarea D-dimer set 3 + + 

Cuve pentru determinari hemostagice set 8   

CaCL2  set 4   

Imidazol set 4   

Hirtie pentru analizator buc 10   

Cuve pentru reactii set 6 + + 
LOT nr.3  Reagenți 
pentru 
imunohematologie GBG MLD SRL 5635 

Reagenți  monoclonali Anti-A flacon 30                      
Reagenți  monoclonali Anti-B flacon 30   
Reagenți  monoclonali Anti-AB flacon 2   
Reagenți  monoclonali Anti-D super flacon 35 
Reagenți  monoclonali Anti-Kell flacon 4   

LOT . nr.4    Reagenți 
și consumabile pentru 
hematologie 
analizatorul PCE-210 

GBG MLD SRL 30675 

Diluent  canistră 20   

Solutie Lizer - flacon 20   

Soluție de spălare- canistra 8 
+ + 

Soluție hipoclorid 0,5%- flacon 2 
Material de control hematologic cu 
formula leucocitară trei nivele- 

set 4   

Hirtie  termicăbucata a cite  20metri bucată 250   

FSP DAC 
SpectroMed SRL 33690 

Diluent - canistră 20   

Solutie Lizer -. flacon 20   

Soluție de spălare- canistra 8 
+ + 

Soluție hipoclorid 0,5%- flacon 2 
Material de control hematologic cu 
formula leucocitară trei nivele- 

set 4   

Hirtie  termicăbucata a cite  20metri bucată 250   

Lot .V Reagenți și 
consumabile pentru 
hematologie 
analizatorul Emmerald 
101 

GBG MLD SRL 53600 

Diluent CELL-DYN -  canistra 16   

Lyse –  flacon 4   

Cleaner –  flacon 10 

+ + 
Soluție hipoclorid 0,5% ,  flacon 1 

Material de control hematologic cu 
formula leucocitară trei nivele  

set 4 

Lot .VI Reagenți și 
consumabile pentru 
hematologie 
analizatorul 
BeneSphera 

GBG MLD SRL 26540 Diluent canistră 14 

+ + 

Cymet flacon 14 
Detectoterge flacon 28 
Soluție hipoclorid 0,5% flacon 1 
Material de control hematologic cu 
formula leucocitară trei nivele 

set 4 

FSP DAC 
SpectroMed SRL 

28400 Diluent canistră 14   
Cymet flacon 14 
Detectoterge flacon 28 + + Soluție hipoclorid 0,5% flacon 1 
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Material de control hematologic cu 
formula leucocitară trei nivele 

set 4   

LOT VII  Reagenți, 
consumabile și 
accesorii pentru 
analizatorul 
biochoimic tip inchis 
cobas c 311 
 

IM Becor SRL 966335,90 ALP IFCC set 6 

+ + 

ALTL set 22 
AMYL set 17 
ASTL set 22 
CK-MB set 9 
CKT  set 11 
GGT set 11 
LDH total set 16 
ALB BCG set 11 
Bil-D set 26 
Bil-T-DPD set 35 
CA set 11 
CHOL HiCo set 12 
HDL-C set 8 
LDL-C set 15 
CREAJ set 14 
GLUC set 15 
IRON set 19 
MG set 7 
Phos set 6 
TP set 12 
TRIG set 15 
UA set 8 
UREA set 19 
ASLO set 19 
CRP set 33 
FR set 15 
NaOH-D(soluție de spălare alcalină) set 22 
SMS (soluție de spălare acidă) set 1 
SMS set 1 
9% NaCl set 1 
Detergent I  NaOH(2x1,8l) set 8 
Sample cleaner set 1 
ECOtergent prezentare caseta 1z50 ml set 22 
ISI internal standard set 6 
ISI referens electrolit set 10 
ISI diluent set 7 
Lampa halogen set 2 
ISE-LOW-standard cu nivel  scăzut set 4 
ISE-HIGH-standard cu nivel  crescut set 4 
Cfas CK-MB set 1 
Cfas protein set 1 
Preciset RF set 1 
Calibrator Prealbum set 1 
Cfas lipids-calibrator lipidi set 1 
CFAS set 1 
Clean Cell Elecsys Cobas E set 1 
Lampa halogen cobas c 311 buc 2 
Kit de mentenanta 6 luni cobas c 311 set 1 
Kit de mentenanta 12 luni cobas c 311 set 1 
Cartridge Na buc 1 
Cartridge K buc 1 
Cartridge Cl buc 1 
Cartridge referens buc 1 
Mixed-bod resin MBH 100 set 1 
Set de filtre si membrane pentru 
sistemul de deionizare a apei 

set 2 

Set de cellule de reactie set 1 
PCCC1 PeciCONTROLClinChem- 
material de control cu nivel normal 

set 1 

PCCC2 PeciCONTROLClinChem -
material de control cu nivel crescut 

set 1 

HbA1C TQ,CobasC 311 set 3 
 HbA1C TQ set 3 
Cfas HbA1c set 1 
Preci Control Hb A1c norm set 1 
Preci Control Hb A1c path set 1 
   

LOT VIII  Reagenți, 
consumabile și 
accesorii pentru 
analizatorul 
immunologic  tip 
inchis cobas e 411 

IM Becor SRL 372787 Anti-HBcor total set 17 

+ + 

Anti-HCV set 17 
HBsAg set 22 
Anti-HBs set 4 
ProCell set 12 
CleanCell set 12 
Sys Wash set 3 
PreciControl Anti-HBcor set 1 
PreciControl Anti-HCV set 1 
PreciControl HBsAg set 1 
Assay Tips set 8 
Assay Cups set 4 
Kit de mentenanță 6 luni set 1 
Kit de mentenanță 12 luni set 1 
Diluent universal set 1 
Anti-TPO set 3 
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FT3 set 1 
FT4 set 4 
TSH set 4 
IgE set 3 
CS FT4 set 1 
CS TSH set 1 
CS Anti-TPO set 1 
CS IgE set 1 
PC Universal set 2 
PC Anti-TPO set 1 

   Elecsys Calcitonin set 1   
Calcitonin calSet set 1 
PreciControl set 1 
DiluentMulti Assay set 1 

Lot nr.IX  Teste pentru 
analiza chimică a 
urinei la analisatorul 
Mission U 120 

Sanmedico SRL 15598 Stripuri pentru determinarea a 2 
parametri in urină 

set 4 

+ + Stripuri pentru determinarea a 11 
parametri in urină 

set 100 

Hirtie termică bucăți 50 

+ + 

LOT X  
Teste pentru 
analizatorul 
immunologic cantitativ 
Getein FIA1000 

Sanmedico SRL 121470 D-dimeri test 900 
CK-MB/CTnI/MYO test 200 
Troponine I test 300 
Hirtie bucata 10 
Hemoglobina glicozilata test 50 

LOT XI Reagenti  
pentru 
hemostasa,coagulomet
ru Helena 

GBG MLD SRL 21720 Tromboplastin set 10 

+ + 

Determinarea timpului de 
tromboplasina partial activat 

set 5 

Determinarea timpului de trombina set 5 
Determinarea fibrinogenului dupa 
Clauss cu  calibrator 

set 20 

Control plasma cu nivel normal flacon 6 
Control plasma cu nivel scazut flacon 6 
Control plasma cu nivel crescut flacon 2 

LOT XII Reagenti 
pentru analizatoril 
hematologic de tip 
inchis ICON 

IM Becor SRL 80125,05 Pask de reagent care contine: 
Diluent, volum-3550 ml 
Solutie de lizare volum-750 ml 
Solutie de spalare volum-1150 ml 

set 15 

+ + 

Material de control scazut,normal,inalt set 4 

+ + 

LOT XIII Reagenti, 
consumabile pentru 
analizatorul biochimic 
de tip inchis coba c111 

IM Becor SRL 100078,46 ALT set 5 
AST set 5 
BIL D set 40 
BIL T set 13 
GLUC set 12 
UREA set 10 
NaCl 9% set 1 
Cleaner basisch set 1 
Cobas Integra Cleaner set 12 
Mico cuvette Segment set 12 
Lampa halogen bucata 1 
Hirtie termica bucata 10 

LOT XIV 
Reagenti,consumabile 
pentru analizatorul de 
gaze, ioni si metabolite 
Rapid Point 500 

ICS Diamedix 
Impex 

267564 Teste de masurare compatibile  cu 
analizatorul 
Rapid Point 500  

bucata 14 

+ + 
Teste de spalare compatibile  cu 
analizatorul 
Rapid Point 500 

set 12 

Hirtie termostabila compatibile  cu 
analizatorul 
Rapid Point 500 

bucata 12 

Seringi heparinizate cu Litiu 
compatibile  cu analizatorul Rapid 
Point 500 

set 5 
+ + 

Lot.15 AzurEozin 
dupa Romanovschi 

GBG MLD SRL 500,0 AzurEozin dupa Romanovschi litri 2 + + 
SRL Ecochimie 646,60 AzurEozin dupa Romanovschi litri 2   

LOT.16 Azopiram SRL Ecochimie 1938,0 Azopiram set 30 + + 
 GBG MLD SRL 1950,0 Azopiram set 30 + + 
LOT.17  Ulei de 
imersie 

GBG MLD SRL 184,0 Ulei de imersie flacon 8 + + 
SRL Ecochimie 431,92 Ulei de imersie flacon 8 + + 

LOT.18 Containere 
pentru colectarea 
urinei 

GBG MLD SRL 56250,0 Containere pentru colectarea urinei bucata 15000 Pret f.mare, 
pozitia se va 
licitata 
repetat 

+ 

Lot nr.19 Containere 
pentru colectarea 
maselor fecale 

GBG MLD SRL 1920,0 Containere pentru colectarea maselor 
fecale 

bucata 1000 + + 

LifeMed Group 
SRL 

1950,0 Containere pentru colectarea maselor 
fecale 

bucata 1000 + + 

SRL Ecochimie 2160,0 Containere pentru colectarea maselor 
fecale 

bucata 1000 + + 

SRL Sanmedico 2775,0 Containere pentru colectarea maselor 
fecale 

bucata 1000 + + 

Lot nr.20 Cuve cu bile 
pentri investigatii 
hemostagice 

GBG MLD SRL 17400,0 Cuve cu bile pentri investigatii 
hemostagice 

bucata 6000 Pret f.mare, 
pozitia se va 

licitata 
repetat 

+ 

Lot nr.21- Cuve pentru 
investigatii 
hemostagice 

GBG MLD SRL 4800,0 Cuve pentru investigatii hemostagice bucata 10000 + + 
SRL Ecochimie 7200,0 Cuve pentru investigatii hemostagice bucata 10000 + + 
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Lot nr.22- Eprubete de 
unica folosinta 

SRL Ecochimie 6100,0 Eprubete de unica folosinta bucata 10000 + + 
LifeMed Group 
SRL 

6200,0 Eprubete de unica folosinta bucata 10000 + + 

GBG MLD SRL 8600,0 Eprubete de unica folosinta bucata 10000 + + 
Lot nr.23- Eprubete cu 
K3EDTA volum 1 ml 

LifeMed Group 
SRL 

10462,50 Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml buc 15000 + + 

GBG MLD SRL 10650,0 Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml buc 15000 + + 
Lot nr.24  Eprubete cu 
K3EDTA volum 2.5 
ml 

SRL Ecochimie 646,0 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml buc 500 + + 
GBG MLD SRL 650,0 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml buc 500 + + 
LifeMed Group 
SRL 

650,0 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml buc 500 + + 

SRL Sanmedico 1250,0 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml buc 500 + + 
Lot nr.25- Test-latex  
determinarea celulelor 
lupice 

GBG MLD SRL 820,0 Test-latex  determinarea celulelor 
lupice 

set 1 
+ + 

Lot nr.26- Test rapid  
determinarea sangelui 
occult 

FSP DAC 
SpectroMED SRL 

540,0 Test rapid  determinarea sangelui 
occult 

set 2 + + 

SRL Sanmedico 650,0 Test rapid  determinarea sangelui 
occult 

set 2 + + 

GBG MLD SRL 1300,0 Test rapid  determinarea sangelui 
occult 

set 2 + + 

Lot nr.27- Tampoane 
imbibate cu alcool 

SRL Ecochimie 99,0 Tampoane imbibate cu alcool buc 10000 + + 
LifeMed Group 
SRL 

180,0 Tampoane imbibate cu alcool buc 10000 + + 

GBG MLD SRL 350,0 Tampoane imbibate cu alcool buc 10000 + + 
Lot nr.28- Vopsea 
dupa Gram 

SRL Ecochimie 673,60 Vopsea dupa Gram set 1 + + 

 GBG MLD SRL 750,0 Vopsea dupa Gram set 1 + + 
 SRL Sanmedico 850,0 Vopsea dupa Gram set 1 + + 
Lot nr.29- 
Determinartea 
anticorpilor Anti-HDV 
sumar 

GBG MLD SRL 8400,0 Determinartea anticorpilor Anti-HDV 
sumar 

set 4 

+ + 

Lot nr.30- 
Determinartea 
anticorpilor Anti-
Toxocara carini 

SRL Sanmedico 4032,0 Determinartea anticorpilor Anti-
Toxocara carini  

set 3 + + 

GBG MLD SRL 4920,0 Determinartea anticorpilor Anti-
Toxocara carini  

set 3 + + 

Lot nr.31- 
Determinartea 
anticorpilor Anti-
Lamblia 

SRL Sanmedico 3660,0 Determinartea anticorpilor Anti-
Lamblia 

set 3 + + 

GBG MLD SRL 5205,0 Determinartea anticorpilor Anti-
Lamblia 

set 3 + + 

Lot nr.32- 
Determinartea 
anticorpilor Anti-
Ascaridoz 

SRL Sanmedico 4032,0 Determinartea anticorpilor Anti-
Ascaridoz 

set 3 + + 

GBG MLD SRL 5760,0 Determinartea anticorpilor Anti-
Ascaridoz 

set 3 + + 

Lot nr.33- Antigen 
cardiolipinic 

FSP DAC 
SpectroMed SRL 

460,0 Antigen cardiolipinic set 2 + + 

GBG MLD SRL 2200,0 Antigen cardiolipinic set 2 + + 
SRL Sanmedico 4500,0 Antigen cardiolipinic set 2 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  Loturile nr.18 “Containere pu colectarea urinei”  , si Lot. Nr. 20 „Cuve cu bile  pu 
investigatii hemostatice” , vor fi  licitate  repetat -motivul pret foarte mare. 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumir
ea 

operator
ului 

economic 

Cantitate și unitate de măsură   Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Disco
unt % 

Lot I.  Reagenti 
pentru chimia urinei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GBG MLD 
SRL 

Proteina in urina cu standard set 2 490,0 980,0 1176,0  

 Material de control proteina 
in urina +glucoza set 2 1260,0 2520,0 3024,0  

LOT nr.3  Reagenți 
pentru 
imunohematologie 

Reagenți  monoclonali Anti-
A flacon 30 38,0 1140,0 1368,0  

Reagenți  monoclonali Anti-
B flacon 30 38,0 1140,0 1368,0  

Reagenți  monoclonali Anti-
AB flacon 2 65,0 130,0 156,0  

Reagenți  monoclonali Anti-
D super flacon 35 75,0 2625,0 3150,0  

Reagenți  monoclonali Anti-
Kell flacon 4 150,0 600,0 720,0  

LOT . nr.4    
Reagenți și 
consumabile pentru 
hematologie 
analizatorul PCE-
210 

Diluent  canistr
ă 20 380,0 7600,0 9120,0 

 

Solutie Lizer - flacon 20 420,0 8400,0 10080,0  
Soluție de spălare- canistr

a 8 800,0 6400,0 7680,0 
 

Soluție hipoclorid 0,5%- flacon 2 300,0 600,0 720,0  
Material de control 
hematologic cu formula 
leucocitară trei nivele- 

set 4 1450,0 5800,0 6960,0 
 



8 
 

Hirtie  termică bucata a cite  
20metri bucată 250 7,50 1875,0 2250,0 

 

Lot .V Reagenți și 
consumabile pentru 
hematologie 
analizatorul 
Emmerald 101 

Diluent CELL-DYN -  canistr
a 16 1500,0 24000,0 28800,0 

 

Lyse –  flacon 4 1500,0 6000,0 7200,0  
Cleaner –  flacon 10 1500,0 15000,0 18000,0  
Soluție hipoclorid 0,5% ,  flacon 1 600,0 600,0 720,0  
Material de control 
hematologic cu formula 
leucocitară trei nivele  

set 4 2000,0 8000,0 9600,0 
 

Lot .VI Reagenți și 
consumabile pentru 
hematologie 
analizatorul 
BeneSphera 

Diluent canistr
ă 14 380,0 5320,0 6384,0  

Cymet flacon 14 420,0 5880,0 7056,0  
Detectoterge flacon 28 330,0 9240,0 11088,0  
Soluție hipoclorid 0,5% flacon 1 300,0 300,0 360,0  
Material de control 
hematologic cu formula 
leucocitară trei nivele 

set 4 1450,0 5800,0 6960,0 
 

LOT XI Reagenti  
pentru 
hemostasa,coagulom
etru Helena 

Tromboplastin set 10 850,0 8500,0 10200,0  
Determinarea timpului de 
tromboplasina partial activat set 5 150,0 750,0 900,0  

Determinarea timpului de 
trombina set 5 270,0 1350,0 1620,0  

Determinarea fibrinogenului 
dupa Clauss cu  calibrator set 20 500,0 10000,0 12000,0  

Control plasma cu nivel 
normal flacon 6 80,0 480,0 576,0  

Control plasma cu nivel 
scazut flacon 6 80,0 480,0 576,0  

Control plasma cu nivel 
crescut 

flacon 2 80,0 160,0 192,0 
 

LOT.15 AzurEozin 
dupa Romanovschi 

AzurEozin dupa 
Romanovschi litri 2,0 250,0 500,0 600,0  

LOT.17  Ulei de 
imersie 

  Ulei de imersie flacon 8 23,0 184,0 220,80  

Lot nr.19- Containere 
pentru colectarea 
maselor fecale 

Containere pentru colectarea 
maselor fecale bucata 1500 1,28 1920,0 2304,0 

 

Lot nr.21- Cuve 
pentru investigatii 
hemostagice 

 Cuve pentru investigatii 
hemostagice bucata 1000

0 0,48 4800,0 5760,0 
 

Lot nr.25 Test-latex  
determinarea celulelor 
lupice 

Test-latex  determinarea 
celulelor lupice set 1 820,0 820,0 984,0 

 

Lot nr.29- 
Determinartea 
anticorpilor Anti-
HDV sumar 

Determinartea anticorpilor 
Anti-HDV sumar set 4 2100,0 8400,0 10080,0 

 

  Total GBG MLD    158294,0 189952,8  
LOT nr.2 Reagenti  
pentru hemostasa 
,coagulometru 
Yumizen G400 tip 
inchis 
(compatibili  
cu analizatorul 
Horiba) 

ICS 
Diamedix 
Impex 

PT set 8 1100 8800,0 9504,0  
Determinarea timpului de 
tromboplastină partial activat set 3 1800 5400,0 5832,0 

 

Determinarea timpului de 
trombină set 6 1350 8100,0 8748,0 

 

Determinarea fibrinogenului 
după Clauss cu plasma 
calibrator 

set 6 2350 14100,0 15228,0 
 

Control plasma cu nivel 
normal flacon 1 140 140,0 151,20 

 

Control plasma cu nivel 
crescut flacon 1 140 140,0 151,20 

 

Determinarea D-dimer set 3 8900 26700,0 28836,0  
Cuve pentru determinari 
hemostagice set 8 2500 20000,0 24000,0 

 

CaCL2  set 4 1350 5400,0 5832,0  
Imidazol set 4 650 2600,0 2808,0  
Hirtie pentru analizator buc 10 60 600,0 720,0  
Cuve pentru reactii set 4 2500 10000,0 12000,0  

LOT XIV 
Reagenti,consumabile 
pentru analizatorul de 
gaze, ioni si 
metabolite Rapid 
Point 500 

Teste de masurare 
compatibile  cu analizatorul 
Rapid Point 500  

bucata 14 14553,0 203742,0 220041,36 
 

Teste de spalare compatibile  
cu analizatorul 
Rapid Point 500 

set 12 4140,0 49680,0 53654,40 
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Hirtie termostabila 
compatibile  cu analizatorul 
Rapid Point 500 

bucata 12 36 432 518,40 
 

Seringi heparinizate cu Litiu 
compatibile  cu analizatorul 
Rapid Point 500 

set 5 2742 13710,0 16452,0 
 

  Total ICS Diamedix Impex    369544,0 404476,56  
LOT VII  Reagenți, 
consumabile și 
accesorii pentru 
analizatorul 
biochoimic tip inchis 
cobas c 311 
 

IM Becor ALP IFCC set 6 560 3360,00 3628,80  
ALTL set 22 625 13750,0 14850,0  
AMYL set 17 1787,0 30379,0 32809,32  
ASTL set 22 625 13750,0 14850,0  
CK-MB set 9 770 6930,00 7484,40  
CKT set 11 1035 11385,00 12295,80  
GGT set 11 845,0 9295,0 10038,60  
LDH total set 16 859 13744,00 14843,52  
ALB BCG set 11 600 6600,0 7128,0  
Bil-D set 26 589 15314,00 16539,12  
Bil-T-DPD set 35 775 27125,0 29295,0  
CA set 11 589 6479,00 6997,32  
CHOL HiCo set 12 835 10020,0 10821,60  
HDL-C set 8 2415 19320,00 20865,60  
LDL-C set 15 4240,0 63600,0 68688,0  
CREAJ set 14 619 8666,00 9359,28  
GLUC set 15 1300 19500,0 21060,0  
IRON set 19 694 13186,00 14240,88  
MG set 7 1750 12250,00 13230,00  
Phos set 6 507 3042,00 3285,36  
TP set 12 589 7068,00 7633,44  
TRIG set 15 650 9750,0 10530,0  
UA set 8 1000 8000,00 8640,00  
UREA set 19 1200 22800,00 24624,00  
ASLO set 19 4750 90250,0 97470,0  
CRP set 33 6500 214500,0 231660,0  
FR set 15 1744 26160,00 28252,80  
NaOH-D(soluție de spălare 
alcalină) set 22 386 8492,00 10190,40  

SMS (soluție de spălare 
acidă) set 1 438,90 438,90 526,68  

SMS set 1 585,0 585,00 702,00  
9% NaCl set 1 386,0 386,00 463,20  
Detergent I  NaOH(2x1,8l) set 8 889,0 7112,00 8534,40  
Sample cleaner set 1 1553 1553 1863,60  
ECOtergent prezentare caseta 
1z50 ml set 22 1499 32978,00 39573,60  

ISI internal standard set 6 2716 16296,00 17599,68  
ISI referens electrolit set 10 716 7160,00 8592,0  
ISI diluent set 7 2716 19012,00 20532,96  
Lampa halogen set 2 7139 14278,00 17133,60  
ISE-LOW-standard cu nivel  
scăzut set 4 270 1080,00 1166,40  

ISE-HIGH-standard cu nivel  
crescut set 4 270 1080,00 1166,40  

Cfas CK-MB set 1 1060 1060,00 1144,80  
Cfas protein set 1 6243 6243,00 6742,44  
Preciset RF set 1 2165 2165,00 2338,20  
Calibrator Prealbumin set 1 2003 2003,00 2403,60  
Cfas lipids-calibrator lipidic set 1 900 900,00 972,0  
CFAS set 1 1606 1606,00 1734,48  
Clean Cell Elecsys Cobas E set 1 1200 1200,00 1440,00  
Lampa halogen cobas c 311 buc 2 6955 13910,0 16692,0  
Kit de mentenanta 6 luni 
cobas c 311 set 1 5050 5050,00 6060,00  

Kit de mentenanta 12 luni 
cobas c 311 set 1 19300 19300,00 23160,00  

 Cartridge Na buc 1 8055 8055,00 9666,00  
Cartridge K buc 1 8055 8055,00 9666,00  
Cartridge Cl buc 1 10268 10268,00 12321,60  
Cartridge referens buc 1 9879 9879,00 11854,80  
Mixed-bod resin MBH 100 set 1 4674 4674,00 5608,80  
Set de filtre si membrane 
pentru sistemul de deionizare 
a apei 

set 2 2600 5200,0 6240,0 
 

Set de cellule de reactie set 1 26000 26000,00 31200,00  
PCCC1 
PeciCONTROLClinChem- 
material de control cu nivel 
normal 

set 1 7000 7000,00 8400,00 

 

PCCC2 set 1 7000 7000,00 8400,00  
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PeciCONTROLClinChem -
material de control cu nivel 
crescut 
HbA1C TQ,CobasC 311 set 3 4293 12879,0 13909,32  
 HbA1C TQ set 3 1315 3945,0 4734,0  
Cfas HbA1c set 1 3070 3070,0 3315,60  
Preci Control Hb A1c norm set 1 5100 5100,0 5508,00  
Preci Control Hb A1c path set 1 5100 5100,0 5508,00  

LOT VIII  Reagenți, 
consumabile și 
accesorii pentru 
analizatorul 
immunologic  tip 
inchis cobas e 411 

Anti-HBcor total set 17 3280 55760,0 60220,80  
Anti-HCV set 17 6290 106930,0 115484,40  
HBsAg set 22 2240 49280,0 53222,40  
Anti-HBs set 4 3230 12920,0 13953,60  

ProCell set 12 1114 13368,0 14437,44 
 

CleanCell set 12 1114 13368,00 16041,60  

Sys Wash set 3 480 1440,00 1728,00  

PreciControl Anti-HBcor set 1 2356 2356,00 2827,20  
PreciControl Anti-HCV set 1 2127 2127,00 2297,16 

 

PreciControl HBsAg set 1 2356 2356,00 2544,48  

Assay Tips set 8 2064 16512,00 19814,40  

Assay Cups set 4 1989 7956,00 9547,20  

Kit de mentenanță 6 luni set 1 2455 2455,00 2946,00  

Kit de mentenanță 12 luni set 1 4420 4420,00 5304,00  

Diluent universal set 1 1904 1904,00 2056,32  

Anti-TPO set 3 3600 10800,0 11664,00  

FT3 set 1 2972 2972,0 3209,76  

FT4 set 4 2972 11888,0 12839,04  

TSH set 4 2980 11920,0 12873,60  

IgE set 3 4079 12237,00 13215,96  

CS FT4 set 1 1360 1360,0 1468,80  

CS TSH set 1 1360 1360,0 1468,80  

CS Anti-TPO set 1 1360 1360,0 1468,80  

CS IgE set 1 1360 1360,0 1468,80  

PC Universal set 2 1194 2388,00 2579,04  

PC Anti-TPO set 1 5058 5058,00 5462,64  

  Elecsys Calcitonin set 1 6700 6700,0 7236,0  

 Calcitonin calSet set 1 4872 4872,0 5261,76  

 PreciControl set 1 3620 3620,0 3909,60  

 DiluentMulti Assay set 1 1740 1740,0 2088,0  

LOT XII Reagenti 
pentru analizatoril 
hematologic de tip 
inchis ICON 

 Pask de reagent care contine: 
Diluent, volum-3550 ml 
Solutie de lizare volum-750 
mlSolutie de spalare volum-
1150 ml 

set 15 4541,67 68125,05 81750,00 

 

 Material de control 
scazut,normal,inalt set 4 3000 12000,00 14400,00  

LOT XIII Reagenti, 
consumabile pentru 
analizatorul biochimic 
de tip inchis coba 
c111 

ALT set 5 540 2700,0 2916,0  
AST set 5 540 2700,0 2916,0  

BIL D set 40 800 32000,0 34560,0  
BIL T set 13 949,12 12342,46 13329,81  
GLUC set 12 770,0 9240,0 9979,20  
UREA set 10 610 6100,0 6588,0  

NaCl 9% set 1 634 634,0 760,80  
Cleaner basisch set 1 660 660,0 792,0  

Cobas Integra Cleaner set 12 595,0 7140,0 8568,0  
Mico cuvette Segment set 12 1960 23520,0 28224,0  

Lampa halogen bucata 1 1542 1542,0 1850,40  
Hirtie termica bucata 10 150 1500,0 1800,0  

  Total Becor    1 519 326,41 1 685 259,21  

Lot.30  
 
 

Determinartea anticorpilor 
Anti-Toxocara carini set 3 1344,0 4032,0 4354,56  

Lot.31 Determinartea anticorpilor set 3 1220,0 3660,0 3952,80  
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SRL 
Sanmedico 

Anti-Lamblia 
Lot.32 Determinartea anticorpilor 

Anti-Ascaridoz set 3 1344,0 4032,0 4354,56 
 

 
Lot nr.IX  Teste 
pentru analiza  
chimică a urinei la 
analisatorul Mission 
U 120 

Stripuri pentru determinarea 
a 2 parametri in urină 
 

set 4 62,0 248,0 267,84 
 

Stripuri pentru determinarea 
a 11 parametri in urină set 100 150,0 15000,0 16200,0  

Hirtie termică bucăți 50 7,0 350,0 420,0  
LOT X  
Teste pentru 
analizatorul 
immunologic 
cantitativ Getein 
FIA1000 

D-dimeri test 900 75,0 67500,0 72900,0  
CK-MB/CTnI/MYO test 200 145,0 29000,0 31320,0  
Troponine I test 300 75,0 22500,0 24300,0  
Hirtie bucata 10 7,0 70,0 84,00  
Hemoglobina glicozilata test 50 48,0 2400,0 2592,0  

  Total Sanmedico SRL    148 792,0 160 745,76  
LOT.16 Azopiram 

Ecochimie 
SRL 

Azopiram set 30 64,60 1938,0 2325,60  
Lot nr.22- Eprubete 
de unica folosinta 

Eprubete de unica folosinta bucata 10000 0,61 6100,0 7320,0  

Lot nr.24  Eprubete cu 
K3EDTA volum 2.5 
ml 

Eprubete cu K3EDTA volum 
2.5 ml buc 1000 0,6460 646,0 775,20 

 

Lot nr.27- Tampoane 
imbibate cu alcool 

Tampoane imbibate cu alcool buc 10000 0,0990 99,0 118,80  

Lot nr.28- Vopsea 
dupa Gram 

Vopsea dupa Gram set 1 673,60 673,60 808,32  

            Total Ecochimie SRL    9456,60 11347,92  
Lot nr.26- Test rapid  
determinarea sangelui 
occult 

FSP DAC 
SpectroMED 
SRL 

Test rapid  determinarea 
sangelui occult set 2 270,0 540,0 583,20 

 

Lot nr.33- Antigen 
cardiolipinic 

Antigen cardiolipinic set 2 230,0 460,0 496,80  

  Total FSP DAC 
SpectroMED SRL    1000,0 1080,0  

Lot nr.23 Eprubete cu 
K3EDTA volum 1 ml 

SRL 
LifeMed 
Group 

Eprubete cu K3EDTA volum 
1 ml buc 15000 0,6975 10462,50 11299,50 

 

   Total SRL LifeMed Group    10462,50 11299,50  
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  
1. GBG MLD SRL 09.11.2022 e-mail,  
2. ICS Diamedix Impex  SRL 09.11.2022 e-mail,  
3. IM Becor SRL 09.11.2022 e-mail,  
4.SRL Sanmedico 09.11.2022 e-mail,  
5. SRL Ecochimie 09.11.2022 e-mail,  
6. FSP DacSpectroMed 09.11.2022 e-mail,  
7.SRL Life Med Group 09.11.2022 e-mail,  

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Discou
nt 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

GBG MLD SRL Capital autohton 139/22 18.11.2022 33696500-0 158294,0 189952,80  31.12.2023 
ICS Diamedix Impex SRL Capital strain 140/22 18.11.2022 33696500-0 369544,0 404476,56  31.12.2023 
IM Becor SRL Capital mixt 141/22 18.11.2022 33696500-0 1 519 326,41 1 685 259,21  31.12.2023 
SRL Sanmedico Capital autohton 142/22 18.11.2022 33696500-0 148 792,0 160 745,76  31.12.2023 
SRL Ecochimie Capital autohton 143/22 18.11.2022 33696500-0 9456,60 11347,92  31.12.2023 
FSP DacSpectroMed SRL Capital autohton 144/22 18.11.2022 33696500-0 1000,0 1080,0  31.12.2023 
SRL LifeMedGroup Capital autohton 145/22 18.11.2022 33696500-0 10462,50 11299,50  31.12.2023 

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

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. 

 Coducatorul grupului de lucru pentru achiziții: 

POPOVICI Vladimir                                                      ---------------------------------------------- 
 
 



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21061597 din 17.11.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. Gimnaziuldin s.Tomai 
Localitate RM UTA Gagauzia s.Tomai 
IDNO 1011601000620 
Adresa MD-6116 s.Tomai str.Scolinaia 103/a 
Număr de telefon 029151476, 078230026 
Număr de fax 029151289 
E-mail oficial  tomailiceuteor@mail.ru 
Adresa de internet https://liceytomay.wixsite.com/liceytomay/liceytomay 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) Cirma Natalia (078230026) 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru II jumatate a anului 

2022 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  266 320, 00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 21061597 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1660551783798 

Data publicării anunțului de participare Data publicării:15.08.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

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

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

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat □      
Alte surse: [Indicați] 

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

29.08.2022 

Denumirea operatorului economic “IUGINTERTRANS” S.A. 
“MEATPROMCOM” S.R.L. 
“SERVIABIL” S.R.L. 
“SLAVENA LUX” S.R.L. 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 39, 40, 41, 42 
Data: 05.09.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 
39 – Iugintertrans S.A. – 39 532,00 
40 -  Meatpromcom S.R.L. – 73 766,20 
41 - Serviabil S.R.L. –  66 305,56 
42 – Slavena-Lux S.R.L. – 96 591,47 
Inclusiv TVA: 
39 – Iugintertrans S.A. – 42 725,00 
40 -  Meatpromcom S.R.L. – 88 520,00 
41 - Serviabil S.R.L. –  71 610,00 
42 – Slavena-Lux S.R.L. – 115 162,40 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660551783798
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
 

Temeiul juridic - LegeaNr. 131 din 03.07.15 
- HotărîreaGuvernului nr.667 din 27.05.2016 
- HotărîreaGuvernului nr.1419 din 28.12.2016 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]- 

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

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

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
În baza deciziei privind modificare contactului de achiziții de modificarea publice/acordului-cadru 
Nr.21061597din17 noiembrie 2022 a fost încheiat acordul adiţional 
Nr. 39/1 din 17 noiembrie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.39 din 05.09.2022 la suma de 
6 868,78  lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 35 856, 22 lei; 

Nr. 40/1 din 17 noiembrie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.40 din 05.09.2022 la suma de       
1 439, 00 lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 87 081, 00 lei; 
Nr. 41/1 din 17 noiembrie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.41 din 05.09.2022 la suma de      
5 257, 00 lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 66 353, 00 lei; 
Nr. 42/1 din 17 noiembrie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.42 din 05.09.2022 la suma de  
33 380,00 lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 81 782, 40 lei; 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Din motivul surplusului de produse, ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului.  

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.39/1, 40/1, 41/1, 42/1 
din 17 noiembrie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor dupa cum urmeaza: 

Denumire operator economic Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

“IUGINTERTRANS” S.A. 39/1 17.11.2022 6 319, 28 6868, 78 
“MEATPROMCOM” S.R.L. 40/1 17.11.2022 1 199, 17 1 439, 00 
“SERVIABIL” S.R.L. 41/1 17.11.2022 4 836, 44 5257, 00 
“SLAVENA LUX” S.R.L. 42/1 17.11.2022 27 816, 67 33 380, 00 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

 
Nr.  21057502  din  18.11.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600150783 
Adresa Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29 
Număr de telefon 022 403 697 
Număr de fax 022 403 697 
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com  
Adresa de internet www.scr.md 
Persoana de contact Aliona Grigoraș 
 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Obiectul achiziției Produse alimentare  pentru anul 2022, 

semestrul II 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  2.404.610,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654095339385 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/2105
7502/ 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 01.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

JOUE Nr. 2022/S 080-216896 din 
25.04.2022 

 
III. Date cu privire la contractul de achiziție: 

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget CNAM   

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție 

Nr. 153/22 din 22.06.2022 

Denumirea operatorului economic „Floreni” SRL   

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

06-150/22 din 05.07.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA:  219000,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

 
 
 
 
 

 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md/
http://www.mtender.gov.md/
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IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Înainte de modificare: 
Operatorul economic „Floreni” SRL a fost contractat pentru următoarele  loturi și cantități (la care se necesită 
modificare): 
- Lot 50. Carcase de pui „Broiler” eviscerat, calitate superioară cu fierbere rapidă, refrigerat în cutii de 
carton cu greutatea de la 1.5-2.0 kg – 5000 kg. 
 
După modificare: 
- Lot 50. Carcase de pui „Broiler” eviscerat, calitate superioară cu fierbere rapidă, refrigerat în cutii de 
carton cu greutatea de la 1.5-2.0 kg – 5750 kg 
 
V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

În legătură cu epuizarea stocului pentru unele poziții din necesarul de produse alimentare destinate 
pacienților,  cauzate se necesită de a suplini  stocul cu Carcase de pui „Broiler” eviscerat, motiv pentru care se 
propune majorarea a 15% pentru lotul menționat.  

Totodată, este necesar de menționat că pe parcursul anului au avut loc majorări de preț considerabile, 
ceea ce a făcut ca să revizuim cantitatea produselor alimentare achiziționate. 

Însă luând în calcul faptul că nu poate fi acoperit necesarul pe întreg anul, este nevoie de a majora 
cantitatea cu 15% pentru a putea asigura alimentarea pacienților până la intrarea în vigoare a contractelor pentru 
anul 2023.    
 
VI. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea 
acordului adiţional: 

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz) 
Inclusiv TVA 

„Floreni” SRL     32.850,00 lei 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru      Natalia GAIBU ____________________ 
 

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

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    ☑ 
 

Nr. 7 din 21 noiembrie 2022    

.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Novosiolovca 
Localitate s. Novosiolovca r-l Taraclia 
IDNO 1007601007550 
Adresa s. Novosiolovca r-l Taraclia str. Lenina, 25 
Număr de telefon 029434302 
Număr de fax 029434302 
E-mail oficial  primarianovosiolovca@mail.ru 
Adresa de internet ---- 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Iacobceac Ecaterina 

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 Строительство шатровой крыши детского сада 
в селе Новоселовка района Тараклия 

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

--- 

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

Nr: 21066489 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1667293533650  
Data publicării:01.11.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică   □Catalog electronic 
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; ☑Alte surse: [Indicați] местный 
бюджет 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 621 199,53 лей 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită data (10.11.2022, ora 9:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Profmontajcons SRL 1019600032176 Budurin Stanislav 
2 Cimtermic SRL 1007605004579 Terzi Ivan 
3 Alarcon Group SRL 1017605003285 Terzi Alexandr 
4 Demavend SRL 1003611011448 Nicolaev Constantin 
5 Arta Zidarului SRL 1008605005403 Negru Ruslan 

 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Profmontajcons 

SRL 
Cimtermic 

SRL 
Alarcon 

Group SRL 
Demavend 

SRL 
Arta 

Zidarului 
SRL 

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

DUAE nou prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Devizele locale 
F3, F5, F 7 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta 
financiara 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de 
participare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Declarație 
privind 
valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Grafic de 
executare a 
lucrărilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanţia pentru 
ofertă 2% din 
valoarea ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Graficul de 
executare a 
lucrIrilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație 
privind 
experiența 
similară 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Declarative 
privind lista 
principalelor 
lucrări 
executate în 
ultimul an de 
activitate 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Certificat de 
atestare 
tehnico-
profesională a 
dirigintelui de 
șantier 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Declarație 
privind dotarile 
specific, utilajul 
si echipamentul 
necesar pentru 
indeplenirea 
corespunzatoare 
a contractului 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Declarație 
privind 
personalul de 
specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Dovada 
înregistrării 
persoanei 
juridice, in 
conformitate cu 
previderile 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 



4 
 

legale din țara 
în care 
ofertantul este 
stabilit 
Certificat de 
efectuare 
sistematica a 
platii 
impoxitelor, 
contribuțiilor 
eliberat de 
Inspectoratul 
Fiscal 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Ultimul raport 
financiar vizat 
și înregistrat de 
organele 
competente 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Garanţia pentru 
calitatea 
lucrărilor 
executate 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Certificat de 
atrubuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Certificat de 
calitate pentru 
materiale de 
construcții 

prezentat prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Garanţia de 
bună execuţie 
15%. 
Obiligatoriu la 
semnarea 
contractului 

neprezentat neprezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

 

(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 

Строительство 
шатровой 

Profmontajcons 
SRL 

1 075 315,03 MDL 1 + + 
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крыши 
детского сада 
в селе 
Новоселовка 
района 
Тараклия 

Cimtermic SRL 1 279 581,68 MDL 1 + + 
Alarcon Group 
SRL 

1 294 813,56 MDL 1 + + 

Demavend SRL 1 322 797,72 MDL 1 + + 
Arta Zidarului 
SRL 

1 344 000 MDL 1 + + 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

11.11.2022 Profmontajcons SRL О предоставлении 
сертификатов 
качества на 
материалы и 
уточнение по графику 
выполнения работ. 

Предоставлен 
соответствующий ответ. 

11.11.2022 Cimtermic SRL 
 
 

О предоставлении 
сертификатов 
качества на 
материалы 

Предоставлен 
соответствующий ответ. 

11.11.2022 Alarcon Group SRL О предоставлении 
сертификатов 
качества на 
материалы 

Не предоставлен 
соответствующий ответ. 

 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Строительство 
шатровой 
кровли 
детского сада в 
селе 
Новоселовка 
района 
Тараклия 

Profmontajcons 
SRL 

1 1 075 315,03 
MDL 

1 075 315,03 
MDL 

1 290 378,04 
MDL 

 
 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. lit .             

Argumentare:  ---- 
 
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
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Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Profmontajcons SRL 11.11.2022 e-mail 
Cimtermic SRL 11.11.2022 e-mail 
Alarcon Group SRL 11.11.2022 e-mail 
Demavend SRL 11.11.2022 e-mail 
Arta Zidarului SRL 11.11.2022 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) 

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(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). 

 
16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

Profmontajcon
s SRL 

Cu 
capital 

autohton 

№ 37  21.11.
2022 45200000-9 1075315,03 1 290 378,04 31.12.2023 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                               

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □              

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 100 din 18.11. 2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601610493

Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții. dglca(®cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana, tel. 022 24 25 01, 
e-mail.' achizitii.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă 
Altele: Prin procedură de negociere

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la 
instituțiile de învățământ

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

Potrivit planului de achiziții

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

ocds-b3wdp 1 -MD-1663856869105
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-
1663856869105
Data publicării: 22.08.2022

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

□ Da □ Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică oCatalog electronic

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

1 Valoarea estimată (lei, fără TVA) 21 398 000,00

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

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

1

http://www.dglca.md
mailto:achizitii.dglca@cmc.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-


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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (12.10.2022, ora 10:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1 „Livart Prim” SRL 1012600038364 Artur Carabadjac
2 „5AQ Invest” SRL 1008600004663 Igor Cebotarenco
3 „Scarteh” SRL 1019600006285 Ion Barbarasa
4 Varincom SRL 1004600031480 Druceanu Ion
5 Vastavit SRL 1004600066894 Stăvilă Vital ie

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

„Livart Prim” 
SRL

„5AQ Invest”
SRL

„Scarteh 
” SRL

Varinco 
m SRL

Vastavit
SRL

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Grafic de executare a lucrărilor prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarație privind experiența similară
Nu 

corespunde
prezentat prezentat prezentat Lipsește

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate,

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Avizul Agenției de Supraveghere tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

2



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))

Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat
Declarație de garanție a lucrărilor prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

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

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 

Buc.

Corespun 
dere cu 

cerințele 
de 

calificare

Corespundere 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Lucrări de reconstrucție 
a stadionului de fotbal la 
LT ’’Olimp”

„Livart Prim” SRL 1 872 066,68 1 + +
„5AQ Invest” SRL 2 129 738,19 1 - +

Lucrări de reconstrucție 
a stadionului de fotbal la 
LT ’’George Meniuc”

„Livart Prim” SRL 1 978 440,65 1 - +

„Scarteh” SRL 2 023 817,44 1 + +
Lucrări de reconstrucție a 
stadionului de fotbal la LT 
’’Dante Aligheri”

„Varincom” SRL 3 814 781,00 1 + +

„5AQ Invest” SRL 2 017 076,28 1 - +

Lucrări de reconstrucție 
a stadionului de fotbal la 
LT ’’Alexandru loan 
Cuza”

„Vastavit” SRL 1 332 706,38 1 + +
„Livart Prim” SRL 1 392 859,54 + +

„Scarteh” SRL 1 403 611,33
„5AQ Invest” SRL 1 488 881,60 1

Lucrări de reconstrucție 
a stadionului de fotbal Ia 
LT ’’Petru Zadnipru”

„Vastavit” SRL 5 252 608,78 1 - +-

„Livart Prim” SRL 5 377 531,60 - +

„5AQ Invest” SRL 5 490 422,40 1 + +
„Varincom” SRL 5 847 328,00

Lucrări de reconstrucție 
a stadionului de fotbal la 
LT ’’Universul”

„Vastavit” SRL 5 211 236,96 1 - +
„Livart Prim” SRL 5 675 642,75 1 - +

„Scarteh” SRL 5 942 746,00 + +
„5AQ Invest” SRL 5 960 073,86 1
„Varincom” SRL 5 984 134,00

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Vastavit SRL Ofertele pentru lotul 5 (Lucrări de reconstrucție a

stadionului de fotbal la LT ’’Petru Zadnipru”) și lotul 6 
(Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT 
’’Universul”) au fost descalificate, deoarece

Livart Prim SRL Ofertele pentru lotul 2 (Lucrări de reconstrucție a
stadionului de fotbal la LT ’’George Meniuc”) și lotul 5
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(Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT ’’Petru 
Zadnipru”) au fost descalificate, deoarece nu întrunesc 
condițiile prevăzute de p. 7 al anunțului de 
participare(experiență în domeniul construcției terenurilor 
de sport pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a 
contractului).

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate X
Pentru mai multe loturi cumulate X

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente)

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

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. In 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, 

Buc.

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv TVA)

Lucrări de 
reconstrucție a 
stadionului de fotbal 
la LT ’’Olimp”

„Livart Prim” SRL 1 1 872 066,68 1 872 066,68 2 246 480,02

Lucrări de 
reconstrucție a 
stadionului de fotbal 
la LT ’’George 
Meniuc”

„Scarteh” SRL 1 2 023 817,44 2 023 817,44 2 428 580,93

Lucrări de reconstrucție 
a stadionului de fotbal la 
LT ’’Dante Aligheri”

„Varincom” SRL 1 3 814 781,00 3 814 781,00 4 577 737,20

Lucrări de 
reconstrucție a 
stadionului de fotbal 
la LT ’’Alexandru 
Ioan Cuza”

„Vastavit” SRL 1 1 332 706,38 1 332 706,38 1 599 247,66
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Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Lucrări de 
reconstrucție a 
stadionului de fotbal 
la LT ’’Petru 
Zadnipru”

„5AQ Invest” SRL 1 5 490 422,40 5 490 422,40 6 588 506,88

Lucrări de 
reconstrucție a 
stadionului de fotbal 
la LT ’’Universul”

„Scarteh” SRL 5 942 746,00 5 942 746,00 7 131 295,20

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„Livart Prim” SRL 26.10.2022 e-mail
„5AQ Invest” SRL 26.10.2022 e-mail
„Scarteh” SRL 26.10.2022 e-mail
Varincom SRL 26.10.2022 e-mail
Vastavit SRL 26.10.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinder 
ea: Cu 
capital 

autohton/Cu 
capital 

mixt/asocier 
e/Cu capital 

străin

Numărul și 
data 

contractului 
/ acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului- 

cadru
Iară TVA inclusiv TVA

„Livart Prim” 
SRL Cu capital 

autohton
71-CA/22

09.11.2022
45200000-9 1 872 066,68 2 246 480,02 31.12.2023

„5AQ Invest”
SRL

Cu capital 
autohton

75-CA/22
16.11.2022

45200000
5 490 422,40 6 588 506,88

31.12.2023

„Scarteh” SRL Cu capital 
autohton

74-CA/22
16.11.2022

45200000 7 699 563,44 9 559 876,13 31.12.2023

Varincom SRL Cu capital 
autohton

72-CA/22
09.11.2022

45200000
3 814 781,00 4 577 737,20

31.12.2023
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Vastavit SRL Cu capital 
autohton

72-CA/22

18 .11.2022

45200000
1 332 706,38 1 599 247,66 31.12.2023

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

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)?

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

-

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

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

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 in cazul depunerii 
contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, ace
stea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedu 
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

и care poartă

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV *
e L I С А .ЬЛВ
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 3 din 18.11.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantг: 

Denumirea autorității contractante Primăria Volintiri  
Localitate s. Volintiri, rn. Ştefan Vodă 
IDNO 1007601005291 
Adresa Str. Păcii 
Număr de telefon 0242 55111; 024255115; 024255119 
Număr de fax 0242 55111 
E-mail oficial pr.volintiri@gmail.com 
Adresa de internet https://volintiri.info/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Igor HÎNCU, tel 067100029, 
igorhincu@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Lucrări de construcţie a staţiei de 
dezinfectare a apei, castelelor de apă şi 
conectarea la reţeaua existentă de apeduct în 
s. Volintiri, r-nul Ştefan Vodă 

Cod CPV 45232153-9 
Valoarea estimată a achiziției  3 008 110,70 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663835158738 
Link: https: ocds-b3wdp1-MD-
1663835158738 

Data publicării anunțului de participare 22.09.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

- 

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

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

Nu □    Da □ 

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

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

01.03.2022 

Denumirea operatorului economic ÎI Pădureţ Alexandru 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 44 

Data: 28.10.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 999 269,00 

Inclusiv TVA: 3 599 123,00 
Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termen de execuție 24  luni 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Art.77 alin.1 lit.b , Legea nr.131/2015 privind 
achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu se aplică  

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

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 

 

La momentul publicării anunțului de participare în sistemul SIA RSAP sa  comis o eroare tehnică  și 
anume nu a fost inclus volumul de lucrări  ”Forarea sondei arteziene”, astfel apărând situația, care 
duce la imposibilitatea executării lucrărilor conform Contractul de antrepriză nr. 44 din 28.10.2022 . 
 
 

                  VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Din motive tehnice în Caietul de sarcini nu sa inclus lucrarea ”Forarea sondei arteziene”, situație 
care a făcut obiectul unei modificări substanțiale și  care necesită o nouă procedură de achiziție 
publică. 
 

VII.Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional  privind rezelierea contractului și   anunțarea unei noi proceduri de achiziție. 

  

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

ÎI Pădureţ 
Alexandru 

Cu capital 
autoxton 

4 18.11.2022 - - 

Conducătorul grupului de lucru: 

      Igor HÎNCU                                            ____________________ 
             (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
               L.Ș. 

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



DARE DE SEAMA

de atribuire а сопtrасtчlчi de achizitii publice *

de incheiere а асоrdчlui-саdrч п
de апulаrе а procedurii de atribuire D

Nr, 20 din 2|.||.2022

1. Date сч privire la ацtоritаtеа сопtrасtапtЁ:

Denumirea autoriti(ii contractante рrimiriа municipiului оrhеi
Localitate mчп. Оrhеi
IDNo 1007б0l008007
Adresa str. V. Маhч 160 MD-3500
Numйr de telefon 02з5-22,767

Numйr de fax
E-mail oficial рrimаriа@оrhеi.md
Adresa de internet www.orhei.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

mail)
Natalia Manoli 07670040б

achizitiiporhei@gmail.com

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе
пАltеlе: IIпdicatil

lri *Licitatie dc ichisй

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dupci caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
асоrdulчi-саdrч

Вuпuriп Sеrчiсiiп Щi
Obiectul achizi{iei Lчсrйri de rераrа{ii capitale а

de сdtrе IP Liceul Teoretic "(
}locului cantind" ge

п. Ghibu"
itionat

Cod СРV 4545з000-7
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
pr ос eduri de cdt lic i tati а de s chi s d)

Рrосеdчrа de аtriЬuirе (se va indica diп cadrul
portalului guуеrпаmепtаl www.mtепdеr.gоч.md,)

Nr:ocds-b3wdp 1 -MD- 1 66330
|66зз06452022

,452022_PN-

Link-u1: https://mtender.gol
MD- 1 6 6 3 З 0 6 4 52022?tab: сол

md./tепdеrs/осds-ЬЗ lwdp1-
rасt-поtiсе

Data publicirii: 2\ .09 .2022

Platforma de achizilii publice utilizatб * achizitii.md; п e-licitatie.rT ; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlчs5 in planul de achizi{ii
publice а autoritЙ{ii сопtrасtапtе

*Da пNtt
Link-ul сЁtrе planul de achizi
https ://orhei.md/index.php?pc

i publice publicat:
,--^,,,с P,irl:OKý,8, =rо

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:

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

пАсоrd-саdru пsistеm dina
electronicй пСаtаlоg electro

nic de achizi{ie BI
ric

icitalie

Sчrsа de fiпап{аrе *Buget de stat; пВugеt CNl
ехtеrпе; пАltе surse: рпdiса1

М; пВчgеt CNAS;
tl

зSursе

Vаlоаrеа estimatб Qei, Jdrd ТVД) 2 146 862 ,22let

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:
1



(Se va completa tп cazul tп care aufost solicitate clarфcdri)

Data solicit5rii сlаrifiсЁrilоr з|.l0.2022
Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic " St.orsboss Construct"SФ
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare Justificaгea prefului апоrmа! de scбzut la Рfепа

ргеzепtаtй in cadrul procedurii de achizilie

Ехпчпеrеа sчссiпtй а rйsрчпsчlчi бпгогm scrisorii пr.20 din 0|.|1.2022

Data transmiterii 01.1,|.2022

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

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

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

c5tre ореrаtоrii economici:

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрd caz)

rl"dl"rtl *r* utilizatd si datQpublicdrii]

Теrmеп-limitб de dерuпеrе Ei deschidere а

ofertelor prelungit (dupii caz)
[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. Рiпй la termenul-Iimiti (data 24.10.2022 оrа ЩQQ), au depus oferta 3 оflэrtап{i:

Nr. Dепumirеа о peratorului economic lDNo Asocia{ii/
administratori

1 ..Stronsboss Сопstruсt" SRL l0196060050l7 мфlпiс Elena
7 ,,BIOENERG coNSTRUcT, SRL l01460000157з Fo[rlea Соrпеliu

l ,,Vicolin Gruр" SRL 10l46000l8975 lt]rcanu Liviu

Dепumirе document
Dепчmirеа ореrаdоrчlчi есопоmiс

,,Strongboss
Сопstruсt"

SRL

,,BIOENERG
coNST+.UCT,

SRL

,,Vicolin
Grup" SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа priп: prezeпtqt, перr

lntenlia de participare iп саdrul procedurii de

achizitie
prezeпtal prez|пtat перrеzqпtqt

Рrорuпеrеа financiarй prezeпtat пч соrе$рuпdе пeprezeпtat

DUAE prezeпtat preZe пtаt neprezeпtat

Garantia pentru оfеrtё
(duрd caz)

prezeпtat пu соrеNрuпdе prezeфtat

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtQt, neprezeпtat, пu

Grafic de executare а lucrlrilor prezeпtat перrе,, епtqt перrеzрпtаt

Menlinerea valabilitйlii оfеrtеi pentru о durаtё de

60 de zile
prezeпtat перrефепtаt перrеzРпtаt

Iпfоrmа!iа privind indeplinirea obligaliilor de

рlаtй а impozitelor, taxelor qi contribuliilor de

аsigurйri sociale
prezeпtat перrе|епtаt перrе4епtаt

Ultimul rароrt Гrпапсiаr vizat qi inregistrat de organele
competente

prezeпtat перrеРепtаt перrе|епtаt

Declaralie privind ехреriеп!а similard а

operatorului economic tn domeniul de activitate
aferent obiectului contractului се urmеаzi а fi

prezeпtat перrфепtаt пepre4eпtat



atribuit

Declaralie privind 1ista principalelor luсrёri
executate in ultimul an de activitate

prezeпtat перrеzе ,ltat пeprezer, ltat

Declaralie privind dоtйrilе specifice, utilaju1 qi

echipamentul necesar репtru indeplinirea
corespunzбtoare а contractului

prezeпtat перrеzс 1tat пeprezel ltat

Declaralie privind personalul de specialitate
DrоDчs pentru imрlеmепtаrеа рrеzепtаt пepreZ( "ltat пeprezel?tat

Lista subcontractanlilor qi partea/pйrlile din
contract саrе sunt indeplinite de acegtia

prezeпtat пeprez( ntat пeprezelxtat

Informa{ii privind asocierea prezeпtat Пeprezl пtаt пeprezelatat

Angai ament tert sustinйtor financiar prezeпtat ИePr€Zt пtаt nepreze ltat

Angajament privind susliпеrеа tehnicй qi

profesionalй а оfеrtапtu lui/grupului de operatori
economici - dчрй caz;

prezeпtat перrеZI ,пtаt пepreze tqt

Declaratie te( sustinitor tehnic preZeпtat пeprez пtat перrеzе 1tat

Declaratie tert sustinйtor profesional prezeпtat перrеz пtаt перrеZе 1tat

Aviz репtrч participare la licitaliile publice de

luсrёri din domeniul constructiilor si instalatiilor
prezeпtat перrеz пtаt перrеzе 1tqt

Сопfirmаrеа identitatii beneficiarilor efectivi qi

пеiпсаdrаrеа acestora in situalia сопdаmпЁrii
pentru participarea la activitйli ale unei organiza{ii
sau grupйri criminale, pentru coruptie, frачdй
qi/sau spбlare de bani

prezeпtat neprez ,пtat пeprez пtаt

Реrsоапб juridicй inregistratЁ in Republica
Moldova

prezeпtat перrе2 ,пtat пeprez пtаt

Declaralia privind perioada de garanlie asupra
lчсrёrilоr de сопstruс}iе

prezeпtat перrе2 .пtаt перrеzQпtаt

Certifi catul de atestare tehnico-profesionalб а

dirigintelui de gantier iп domeniul constructiei
prezeпtat перrе2 ?пtаt перrеzQпtаt

Demonstrarea accesului 1а реrsопаl/uп organism
tehnic de specialitate, care sё garanteze asigurarea
unui control а1 calitalii

prezeпtat перrе, ?пtat перrеzфпtаt

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп сопfоl
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: рrехепtаt, перrеzепtаt, пu
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

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

tate cu ceriпYele diп
rеsрuпdе (iп calul

Dепumirеа lotului
Dепumirеа

operatorului
economic

Рrе{ul ofertei
(йrй ТVА)*

Cantitate ;i
unitate de
m5sчrй

Corespl
сu ceri.

calif

пdеrеа
{ele de
саrе

Соrеs рч
сu speci1

tehn

tderea
ica{iile
се
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Lucrdri de repara|ii
capitale а Blocului

сапtiпd, gestioпat de
cdtre IP Liceul

Teoretic "оп, Ghibu"

,,Strongboss
Сопstrчсt"
SRL

| 4з4 978,6l

1 bucatй

+ +

BIoENERG
CONSTRUCT"
SRL

1 689 922,0з

,rVicolin Grчр"
SRL 1 891 214,68

* iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se уа iпdica prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de calificare" si "Coresp
tehпice" , se vа сопsеmпа priп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп с

8. Репtru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea р
а solicitat:

,rea сu specфcali
песоrеsрuпdеrii)

:spunderea ofertei
lui апоrmаl de sсй

le

сч
;) S-

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitat5 Rezmatul rйsрutl
ореrаtоrчlчi ecoI

lulчi
omic

з1.|0.2022
,rStrongboss
Construct" SRL

Justificarea pretului апоrmаl de scёzut la oferta
prezentata in cadrul рrосеdчrii de achizi{ie

сопfоrm scrisorii r
din01.1|.2022

:,20

9. Ofertan{ii respin;i/descalificali:

Se yor

itate

Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/des :alificйrii

l0. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

репtrч fiесаrе lot *

репtrч mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limit5ri privind пumёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi о

.Iustificarea deciziei de а nu аtriьчi contractul ре loturi:

fertant: f dicali]

11. Сritеriчl de аtriЬцirе aplicat:

рrеtчl cel mai scizut *

costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost tr

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаl

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afe

12. Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza critel
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

i multе
rепtе)

,iilor: cel

terii de atribuire,

mаi Ьuп raport с

Factorii de evaluare vаlоаrеа din oferti Punctajul calct lat
Denumirea ореrаtоrчlui economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Dепчmirе factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

4



Dепчmirе fасtоrчl 1 lPonderea
Denumirefactoruln lРопdеrеа

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

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

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modific5rile operate

14. in чrmа ехаmiп5ri, ечаlчйrii qi compar5rii ofertelor depuse in саdrчl
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

:еdцrii de аtriьцir S-a

Dепчmirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
mаSurа

Pre{ul
цпitаr

(frrП ТVА)

Pr
(fi

:!ul totaI
rй ТVА)

Рге{ч
(inc
т\i

total
usiv
{)

Lucrdri de repara\ii capitale а
Вlосului сапtiпd, gestioпat de
cdtre IP Liceul Teoretic "оп.
Ghibu"

,rStrongboss
Construct"
SRL

1 Ьuсаti l 434 918,6l l ]4 978,61 |,72| 74,33

Апчlаrеа procedurii de achizilie publictr:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Аrsumепtаrе:

15. Informarea ореrаtоrilоr economici dеsрrе deciziile grupului de lчсrч ;ru achizitii:

Dепчmirеа ореrаtоrului economic Data transmiterii Moda]litatea de transmi )rе

,,Strongboss Construct" SRL l1.11.2022 'U RSAP, e-mail.

BIOENERG CONSTRUCT, SRL ||.l1.2022 'Iд RSдР, e-mail.

Vicolin Grчр" SRL 11.11.2022 'U RSдР, e-mail.

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire deq

lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сu prevederile arL 3l al
20l5 priviпd achiziliile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

re deciziile grupl
,egii пr, 13 ] diп

ide
iulie

In cazul iп саrе valoarea estimati а сопtrасtului este * б zile in саzul transmitr rll comunlcarll Dr ц
mai miсё decбt pragurile prevйzute |а art.2 alin, (З)

al Legii пr, 13l din З iulie 2015 ргiчiпd achizi|iile
publice

miiloace electronice si/sa rfахп
п 1 1 zile in cazul netrans
miiloace electronice si/sau

niterii соmчпiсйrii
fax п

)rlп

iп cMul in саrе valoarea estimatб а contractului este
еgаtё sau mai mаrе dесбt pragurile рrечйzчtе 1а art,2
alin. (3) al Legii nT. 13l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

п l l zile in cazul transmil
miiloace electronice gi/sau

эrii comunicйrii pri
fax п

П 16 zile in cмul netrffls
mii loace electronice ýi/sau

niterii comunicёrii
fax п

]rln

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute
iulie 2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se eJ

сu prevederile TITLULUI У Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Cod
Moldova).

de Legea пr. ]3
zctueazd tп сопfо
iui Civil al Re,

diп 3
пitаtе
blicii
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Dепчmirеа
operatorului

economic

vаlоаrеа сопtrасtulчi Теrmеп de
valabilitate а

,,Strongboss
Construct"
SRL

21.|\.2022 45453000-7 l 4з4 978,6l | 72| 974,зз l2 luni

Аu fost aplicate criterii репtru achizilii publice durаЬilе (achizi{ii
verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotuluiiloturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

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

Сritеriul de atribuire репtru lоtцl/lоtчrilе репtru саrе аu fost
aplicate сritеrii de durabilitate:

cel mai Ьuп

cel mаi Ьuп

calitate-pre1 з

calitqte-cost о

l7. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rttbrica datd
cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de
coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru сqrе aufost aplicate criterii de

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard cd lеrmепul de
coпtraclului,/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерldпd cazurile prevdzule
пr. 13l diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), precum si cd tп cazul
recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceaýtea aufost ехаmiпаtе qi solu|iofute.

\

l..Рriп рrеzепlа dure de sеаmd, grupul de luсru репlru achizi|ii сопJirmd
de achizi|ie, fqрt репtru c,are poartd rdsрuпсlеrе сопfоrm preveclerilor legale iп

, completeazd doa| iп
litate si s-a iпchei|t

itate)z

tare репtru tпcheierea
arl. 32 аliп. (3) al Legii

со пtesta|iilor Ei./sau

desfusu rdrii рrосеdu rii

Сопdчсitоrчl grupului de l9сru pentru achizi{ii:

lZr'o.y' Иu' r
й

, t,lЁ.

Г*ý,

NumйrчI
qi data

сопtrасtчlчi/
асоrdulцi-саdru

Cod СРV
fIri ТVА inclusiv ТvА

|47

(iпdica|i suma cu ТVД)



















model-tip
DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice   □
de încheiere a acordului-cadru                          □

de anulare a procedurii de atribuire                     □

Nr.  06   din 21.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea  autorității
contractante

Primăria satului Recea

Localitate Sat. Recea R-nul. Strășeni
IDNO 1008601000156
Adresa Sat. Recea R-nul. Strășeni
Număr de telefon 0-237-41-238,  079420723,  0-237-41-

871
Număr de fax 0-237-41-871
E-mail oficial receaprimaria@gmail.com
Adresa de internet
Persoana  de  contact (nume,
prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Cheptene    079420723  
receaprimaria@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul  procedurii  de  atribuire
aplicate

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

Procedura  de  achiziție  repetată
(după caz)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664803036857

Tipul  obiectului  contractului  de
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Lucrări de demolare a edificiului
Sălii Sportive din sat. Recea raionul
Strășeni și Lucrărilor de construcția

a edificiului Medicilor de Familie
din sat. Recea raionul Strășeni

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

Suma planificată

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

ocds-b3wdp1-MD-1664803036857

https://e-licitatie.md/contract-notice/
40702

Data publicării: 04.10.2022
Platforma de achiziții publice 
utilizată

□  achizitii.md;  □  e-licitatie.md;  □
yptender.md

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

□ Da  □ Nu

Link-ul  către  planul  de  achiziții
publice publicat:

Anunț de intenție publicat în BAP
(după caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de
atribuire
(după caz)

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

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

1
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 860 740,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor 07.10.2022

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata 
in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina 
la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba 
complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Колено 
дымохода 125/80 - 45 гр. (Din resurse: Lacatus, Cot)
Din aceasta pozitie resursele lacatus si cot ramin?

Expunerea succintă a răspunsului
Bună ziua.

La ce vă referiti ?

Data transmiterii 10.10.2022

Data solicitării clarificărilor 11.10.2022

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Buna ziua pozitia 6 este montarea placilor de planseu, concretizati va rog
ele se monteaza sau se demoleaza, in caz ca se demoleaza pozitia nu este
corecta

Expunerea succintă a răspunsului Bună  ziua
Conform documentației tehnice de proiect planșeul, se va executa din beton
armat monolit, beton cl.C15

Data transmiterii 12.10.2022

Data solicitării clarificărilor 12.10.2022

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata 
in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina 
la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba 
complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Колено 
дымохода 125/80 - 45 гр. (Din resurse: Lacatus, Cot)
Din aceasta pozitie resursele lacatus si cot ramin?

Expunerea succintă a răspunsului
Conform caietului de sarcini publicat în platformă.

Data transmiterii 12.10.2022

4.  Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor La documentele de calificare s-a 
efectuat următoarele modificări:
Sintagma obligatoriu se substituie cu 
sintagma
în decurs de 3 zile de la solicitare

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

-

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

-

5. Până la termenul-limită (data 26.10.2022, ora:17:00), au depus oferta 9  ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1 SC Luxgaz SRL 1004600011768 Pleșca Alexei
2 Casa-Construct SRL 1003600009869 Cotoman Catalin
3 Intelhome SRL 1020600038590 Dragoman Ion
4 Mavitex-Cons SRL 1007600057905 Maria Chiperi
5 Instalvest Grup SRL 1008600055595 Dinu Ciobanu
6 P.V Const-Service SRL 1004600070745 Gheorghiu Valeriu
7 Eurogalex-Prim SRL 1008600035249 Ciocoi Dumitru
8 Magda SRL 1002600011546 Munteanu Mihail
9 Conscity SRL 1021600037763 Soltan Gheorghe
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii 
economici:

Denumire
documentul

ui

Denumirea operatorului economic

SC Luxgaz
SRL

Casa-
Construct

SRL

Intelhome
SRL

Mavitex-
Cons SRL

Instalvest
Grup SRL

P.V Const-
Service

SRL

Eurogalex
-Prim SRL

Magda
SRL

Conscity
SRL

Documentele ce constituie oferta
Cerere de
participare

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarația
privind

valabilitatea
ofertei

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Scrisoare  de
garanţie

bancară, sau
transfer la

contul
autorității

contractante

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Oferta
tehnică
conform

Caietului de
sarcini

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Termenul de
garanție a
lucrărilor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Grafic de

executare a
lucrărilor

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarație
privind

experienţa
similară

neprezentat
Prezentat

Nu
corespunde

neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Prezentat
Nu

corespund
e

Declarație
privind lista
principalelor

lucrări
executate

înultimul an
de activitate

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Declaraţie
privind
dotările

specifice,
utilajul şi

echipamentul
necesar
pentru

îndeplinirea
corespunzăto

are a
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Declaraţie
privind

personalul de
specialitate

propus
pentru

implementar
ea

contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat
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Lista
subcontracta

nților şi
partea/părţile
din contract

care sunt
îndeplinite
de aceştia

neprezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Informaţii
privind

asocierea
neprezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat

Angajament
terţ

susţinător
financiar

neprezentat neprezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat

Angajament
privind

susţinerea
tehnică și

profesională
a

ofertantului/
grupului de
operatori

economici

neprezentat neprezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Declaraţie
terţ

susţinător
tehnic

neprezentat neprezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat

Declaraţie
terţ

susţinător
profesional

neprezentat neprezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat

Aviz
pentrupartici

pare la
licitațiile

publice de
lucrări din
domeniul

construcțiilor
și

instalațiilor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Recomandări
obligatoriu

de la
contractile
prezentate

pentru
demonstrarea
experienței

similare

prezentat
Prezentat

Nu
corespunde

neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Prezentat
Nu

corespund
e

Certificat de
efectuare

sistematică a
plăţii

impozitelor,c
ontribuţiilor

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat

Disponibilita
te de bani
lichizi sau

capital
circulant, sau

de resurse
creditare în

sumă de
minim
(suma)

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat

Dovada
înregistrării
persoanei
juridice, în

conformitate
cu

prevederile
legale din

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat
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ţara în care
ofertantul

este stabilit
Certificat de
atribuire a
contului
bancar

neprezentat neprezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Ultimul
raport

financiar
prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de
atestare
tehnico

profesională
a dirigintelui

de șantier

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea operatorului

economic
Prețul ofertei

(fără TVA)

Cantitat
e și

unitate
de

măsură

Corespun
derea cu
cerințele

de
calificare

Corespu
nderea

cu
specificaț

iile
tehnice

Lucrări de demolare a
edificiului Sălii Sportive din
sat. Recea raionul Strășeni

Casa-Construct SRL 152 128,67

1 unitate

- +
Eurogalex-Prim SRL 170 201,81 + +

Intelhome SRL 185 085,00 - +
SC Luxgaz SRL 199 000,00 - +

Mavitex-Cons SRL 204 049,67 + +
P.V Const-Service SRL 214 925,93 - +

Instalvest Grup SRL 220 568,37 + +
Magda SRL 226 266,46 + +

Lucrărilor de construcția a
edificiului Medicilor de

Familie din sat. Recea raionul
Strășeni

Magda SRL 3 687 097,30

1 unitate

+ +
Eurogalex-Prim SRL 3 754 608,58 + +
Casa-Construct SRL 3 834 481,81 - +
Instalvest Grup SRL 3 921 211,58 + +

Conscity SRL 3 999 086,23 - +
P.V Const-Service SRL 4 231 658,06 - +

Mavitex-Cons SRL 4 431 586,95 + +

* 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

28.10.2022

Casa-Construct SRL

Demers privind prezentarea
documentelor de calificare conform
Anexei din Anuntul de participare

Prezentat prin e-mail
Eurogalex-Prim SRL Prezentat prin e-mail

Intelhome SRL Nu a prezentat
SC Luxgaz SRL Nu a prezentat

Mavitex-Cons SRL Prezentat prin e-mail
P.V Const-Service SRL Nu a prezentat

Instalvest Grup SRL Nu a prezentat
Magda SRL Prezentat prin e-mail

Conscity SRL Nu a prezentat
04.11.2022 Eurogalex-Prim SRL Demers privind justificarea ofertei Nu a prezentat
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anormal de scăzută (mai mică de 15 %
din valoarea estimativă ), pentru Lot nr.

I ,,Lucrări de demolare a edificiului
Sălii Sportive din sat. Recea raionul

Strășeni”

Magda SRL

Demers privind justificarea ofertei
anormal de scăzută (mai mică de 15 %
din valoarea estimativă ), pentru Lot nr.

II ,,Lucrărilor de construcția a
edificiului Medicilor de Familie din sat.

Recea raionul Strășeni”

Prezentat prin e-mail

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea
operatorului

economic
Motivul respingerii/descalificării

Casa-Construct
SRL

Declarație privind experienţa similar – operatorul economic a prezentat contracte de antrepriză privind 
demonstrarea experienții similar, însă nu a prezentat şi prinprocesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală;
Angajament terţ susţinător financiar – nu a prezentat la solicitare;
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a
ofertantului/grupului de operatori economici - nu a prezentat la
solicitare;
Declaraţie terţ susţinător tehnic - nu a prezentat la solicitare;
Declaraţie terţ susţinător professional - nu a prezentat la solicitare;
Recomandări, obligatoriu de la contractile prezentate pentru
demonstrarea experienței similar – s-a prezentat Recomandare din
anul 2015, care nu se atribuie la contractile de antrepriză, privind
demonstrarea experienței;
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor - nu
a prezentat la solicitare;
Certificat de atribuire a contului bancar - nu a prezentat la solicitare;
Operatorul economici se descalifică

Eurogalex-Prim
SRL

Nu a prezentat răspuns privind justificarea ofertei anormal de scăzută (mai mică de 15 % din valoarea 
estimativă ), pentru Lot nr. I ,,Lucrări de demolare a edificiului Sălii Sportive din sat. Recea raionul 
Strășeni”
Operatorul economici se descalifică

Intelhome SRL

Grafic de executare a lucrărilor - nu a prezentat la solicitare;
Declarație privind experienţa similară - nu a prezentat la solicitare;
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an
de activitate - nu a prezentat la solicitare;
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de aceştia- nu a prezentat la solicitare;
Informaţii privind asocierea- nu a prezentat la solicitare;
Angajament terţ susţinător financiar - nu a prezentat la solicitare;
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a
ofertantului/grupului de operatori economici - nu a prezentat la
solicitare;
Declaraţie terţ susţinător tehnic - nu a prezentat la solicitare;
Declaraţie terţ susţinător professional - nu a prezentat la solicitare;
Recomandăriobligatoriu de la contractile prezentate pentru
demonstrarea experienței similar - nu a prezentat la solicitare;
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse
creditare în sumă de minim (suma) - nu a prezentat la solicitare;
Certificat de atribuire a contului bancar - nu a prezentat la solicitare;
Ultimul raport financiar - nu a prezentat la solicitare;
Operatorul economici se descalifică

SC Luxgaz Declarație privind experienţa similară - nu a prezentat la solicitare;
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SRL

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de aceştia - nu a prezentat la solicitare;
Informaţii privind asocierea - nu a prezentat la solicitare;
Angajament terţ susţinător financiar - nu a prezentat la solicitare;
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a
ofertantului/grupului de operatori economici - nu a prezentat la
solicitare;
Declaraţie terţ susţinător tehnic - nu a prezentat la solicitare;
Declaraţie terţ susţinător professional - nu a prezentat la solicitare;
Certificat de atribuire a contului bancar - nu a prezentat la solicitare;
Operatorul economici se descalifică

P.V Const-
Service SRL

Declarație privind experienţa similar - nu a prezentat la solicitare;
Declarație privind lista principalelor lucrări executate înultimul an de activitate- nu a prezentat la 
solicitare;
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului- nu a prezentat la solicitare;
Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului- nu a prezentat la 
solicitare;
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia- nu a prezentat la 
solicitare;
Informaţii privind asocierea- nu a prezentat la solicitare;
Angajament terţ susţinător financiar- nu a prezentat la solicitare;
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici- nu 
a prezentat la solicitare;
Declaraţie terţ susţinător tehnic- nu a prezentat la solicitare;
Declaraţie terţ susţinător profesional- nu a prezentat la solicitare;
Aviz pentruparticipare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor- nu a 
prezentat la solicitare;
Recomandăriobligatoriu de la contractile prezentate pentru demonstrarea experienței similare- nu a 
prezentat la solicitare;
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor- nu a prezentat la solicitare;
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) - nu
a prezentat la solicitare;
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul 
este stabilit- nu a prezentat la solicitare;
Certificat de atribuire a contului bancar- nu a prezentat la solicitare;
Ultimul raport financiar - nu a prezentat la solicitare;
Certificat de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier- nu a prezentat la solicitare;
Operatorul economici se descalifică

Instalvest Grup
SRL

Preț majorat
Operatorul economici se descalifică

Conscity SRL

Declarație privind experienţa similar – contractile de antrepriză prezentate, privind demonstrarea 
experienții similar sunt de la un alt operator economic;
Informaţii privind asocierea - nu a prezentat la solicitare;
Angajament terţ susţinător financiar - nu a prezentat la solicitare;
Declaraţie terţ susţinător tehnic - nu a prezentat la solicitare;
Declaraţie terţ susţinător profesional- nu a prezentat la solicitare;
Recomandăriobligatoriu de la contractile prezentate pentru demonstrarea experienței similar – sunt 
prezentate pentru contractile de antrepriză, care au ca antreprenor un alt operator economic;
 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor- nu a prezentat la solicitare;
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) - nu
a prezentat la solicitare;
Operatorul economici se descalifică

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
și unitate

de măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv

TVA)
Lucrări de demolare a edificiului

Sălii Sportive din sat. Recea raionul
Strășeni

Mavitex-
Cons SRL

1 unitate 204 049,67 204 049,67 244 859,60

Lucrărilor de construcția a
edificiului Medicilor de Familie din

sat. Recea raionul Strășeni
Magda SRL 1 unitate 3 687 097,30 3 687 097,30 4 424 516,76

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit  ) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SC Luxgaz SRL

12.11.2022 e-mail

Casa-Construct SRL
Intelhome SRL
Mavitex-Cons SRL
Instalvest Grup SRL
P.V Const-Service SRL
Eurogalex-Prim SRL
Magda SRL
Conscity SRL
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 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 

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului 

economic

Întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital străin

Numărul
și data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

fără TVA
inclusiv

TVA

Mavitex-Cons
SRL

Cu capital
autohton

Nr. 28 din
21.11.2022

45200000-9
204 049,67 244 859,60 31.12.2023

Magda SRL
Cu capital
autohton

Nr. 27 din
21.11.2022

3 687 097,30 4 424 516,76 31.12.2023

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

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:
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                            Sergiu CHEPTENE                                                                 __________________
                                                                          (Semnătura)
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1/PPS din 21.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa str. Academiei, 11
Număr de telefon. +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial < singe@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- _ . „ . a™-,,-,-,,,- . . ,J Buciumaș Sergiu, 069712387, junst@cnts.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 Produse petroliere 2022 (suplimentar II)
CodCPV . 09132100-4-, 09134220-5
Expunerea motivului/tcmciului privind alegerea 
procedurii de atribuire (77/ cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Prevederile alin. (1) art. 57 a Legii 131/2015 privind 
achizițiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1667916724585
portalului guvernamental }vujv.n>ip_n_dcpg<_>v_md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-

MD-16679167245 85?tab=contract-notice
Data publicării: 08.11.2022

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md
Da

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

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cnts.md/despre-noi/achizitii-publice-organizate- 
in-cadrul-cnts/

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Nu se aplică
+ Link-ul: Nu se aplică

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

Licitație electronică

Sursa de finanțare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 42666,66

3. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor__________________ | -_________
Denumirea operatorului economic____________  -_________
Expunerea succintă a solicitării de clarificare _________
Expunerea succintă a răspunsului_____________I-_________
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor Nu sunt
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz)

••

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

5. Până la termenul-limită (data 16.11.2022, ora 11:00), au depus oferta 1 ofertanți:

1

mailto:singe@ms.md
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mailto:junst@cnts.md
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https://cnts.md/despre-noi/achizitii-publice-organizate-in-cadrul-cnts/


Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. S.R.L. ÎCS „LUKOI L-Moldova” 1002600005897 Isayev Feyruz

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Î.C.S. „LUKO1L-MOLDOVA” SRL
Documentele ce constituie oferta

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

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

Cerere de participare 
(Anexa nr. 7)

prezentat

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 
(Anexa nr. 8)

prezentat

Licența de activitate prezentat
Certificat de 
conformitate

prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Prețul unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea 
discount-ului ofertat.

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul 
ofertei
(fără 

TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunde 
rea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunde 
rea cu 

specificațiile 
tehnice

Discount
0/ /0

Benzină
Premium 95 Î.C.S. „LUKOIL-

MOLDOVA” SRL
21083,33 1000 lit + + 0,50

Motorină 
EURO Disel

20880,00 900 lit
+ +

0,50

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

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate- 
preț sau cel mai bun raport calitate-cost)
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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:
Denumirea lotului Denumirea operatorului 

economic
Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Discount
%

Produse petroliere
Benzină Premium
95

ÎCS „LUKOIL-Moldova” S.R.L. 1000 
Litri

21083,33 25300,00 0,50%

Motorină EURO 5 ÎCS „LUKOIL-Moldova” S.R.L. 9000 Litri 20880,00 25056,00 0,50%
TOTAL 41963,33 50356,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. ÎCS „LUKOIL-Moldova 21.11.2022 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: nu e cazul

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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic
Cu capital 

străin

întreprindere

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/

Valoarea contractului 4
Numărul

5 și data 
contractului/ 

li- 
cadru

Cod CPV
fără TVA inclusiv ■

1 1

..1............. ............ 1

Termen de 
valabilitate al 
contractului

3



S.R.L. ÎCS 
„LUKOIL- 
Moldova”

întreprindere 
cu capital 

străin

1/PPS
din

21.11.2022

09132100-4

09134220-5

41963,33 50356,00

31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica data 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 (DA/NUfNU

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

Codul CI’V al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:

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

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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 achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor '!egale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
Svetlana Beiu

4
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 02 din 21  noiembrie  2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria  comunei  Ciocilteni  
Localitate Satul Ciocilteni  
IDNO 1007601005545 
Adresa Satul  Ciocilteni  
Număr de telefon 023552236 
Număr de fax  
E-mail oficial  primaria.ciocilteni@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Gilca  Elena  060227492,023552026 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrări ☑ 

Obiectul achiziției Lucrări de elaborare a  planului urbanistic general 
al comunei  Ciocilteni raionul Orhei 

Cod CPV 71400000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

 Nr: 21066048 
Link-ul: https:  //mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1666617276401 
Data publicării: 24.10.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată ☑ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 565000,00  lei 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) [Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 07.11.2022 , ora 10.00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Biroul de proiectări Urban-Design SRL 1007606003373 Taranu  Alexandru  
2  I.I. Cant  Povar    1004609003373 Povar  Olga  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Biroul de proiectări 
Urban-Design SRL I.I. Cant  Povar    

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

Cerere de participare completată      
conform anexei nr.7       prezentat    prezentat 

 Propunerea  tehnica   prezentat 
 

prezentat 
 

Propunerea   de pret   prezentat  prezentat  
DUAE         prezentat prezentat 

 
 Declaratie privind  valabilitatea  ofertei  prezentat  prezentat 
Certificat privind lipsa restantelor  fata de 
bugetul public national  eliberat de 
Inspectoratul Fiscal de Stat 

prezentat 
 

 
prezentat 

Ultimul raport financiar vizat și 
înregistrat de organele competente 

prezentat 
 

prezentat 
 

Declarație privind experiența similară, in 
domeniul de activitate conform Anexei 
nr. 12 

prezentat 
 

prezentat 
 

Declarație privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului, conform Anexei nr. 14.  

prezentat 
 

prezentat 
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Declarație privind personalul de 
specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea 
contractului, conform Anexei nr. 15.  

prezentat 
 

prezentat 
 

Copia extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice.  

prezentat 
 

prezentat 
 

Declarația 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 
conform modelului aprobat prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor nr.145 din24 
noiembrie 2020).  

prezentat 
 

prezentat 
 

   

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
asfaltare a 
drumurilor si 
plombare a 
strazilor publice 
locale din 
comuna 
Ciocilteni 
raionul Orhei 

Biroul de 
proiectări 
Urban-
Design SRL 

400000,00 
1 conform caietului 
de sarcini + + 

 
 I.I. Cant  
Povar    

 
480250,00 

1 conform caietului 
de sarcini + + 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Informația solicitată 

Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
    

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
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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)  

LOTUL I -  

Factorii de evaluare  Valoarea din ofertă Punctajul calculat 100 % 
  

    
    
    

  
 12.Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de elaborare a  
planului urbanistic 
general al comunei  
Ciocilteni raionul Orhei 

Biroul de 
proiectări 
Urban-
Design SRL 

1 (conform 
caietului de 
sarcini) 

400000,00 400000,00 480000,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
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În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Biroul de proiectări Urban-
Design SRL 

10.11.2022 SIA RSAP, e-mail 

 I.I. Cant  Povar    10.11.2022 SIA RSAP, 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) 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(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). 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 

autohton
/ 

Cu 
capital 

mixt/aso
ciere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

Biroul de 
proiectări 
Urban-Design 
SRL 

autoht
on 30 21.11.2022 71400000-2 

 
400000,00 

 
480000,00 31.12.2023 

        

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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: 

Primar  Digori  Tudor      ________________________ 
(Nume, Prenume)     (Semnătura) 

L.Ș. 



 
Dare de seamă 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 18/11 din 18 noiembrie 2022 

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

Mihail SCLIFOS 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție COP □   
Obiectul achiziției Produselor alimentare pentru grădiniţele de copii din 

or. Criuleni pentru trimestrul II anul 2022 
Cod CPV  15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  535 000 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1647415370633-EV-
1647419537768 Link-ul:https:// e-
licitatie.md/contract-notice/33533 
 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 16.03.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □  

Sursa de finanțare Bugeul APL 

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

31/03 din 31.03.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Nobil Prest 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 71 

Data:22.04.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 221 607.69 lei 

Inclusiv TVA: 254 061.00 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 30.06.2022 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea Valorii contractului  □ 

http://www.mtender.gov.md/
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Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
 

Temeiul juridic art. 76 alin (2) lit. a), b,  
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

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

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare din or.Criuleni, pentru trimestrul II 
anul 2022. 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 Reieșind din faptul că în perioada trimestrului II al anului 2022, instituțiile preșcolare au 
activat cu anumite pauze, iar instituțiile au fost fregventate de un număr mai redus de copii, decît 
cel preconizat, nu sa reușit executarea completă a contractului nr.71 din 22.04.2022. încheiat cu 
SRl Nobil Prest. 
 Asfel, la soldul contractului a rămas suma de 41 251.32 lei cu TVA 
 Reieșind din aceasta că perioada de execuție a expirat, iar suma rămasă este necesară 
pentru alimentația copiilor în trimestrul IV, se propune micșorarea valorii contractului cu  41 
251.32 
VI. Rezultatele examinării: 
 În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de 
achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind modifcarea 
contractului nr.71 din 22.04.2022 încheiat cu SRl Nobil Prest., prin micșorarea sumei 
contractului cu - 41 251.32 lei. 
Denumire operator economic Nr. și data acordului 

adițional 
Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

SRl Nobil Prest 18/11 18.11.2022  -41 251.32 
 

 Conducătorul grupului de lucru: 

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



Model - tip

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 08 din 09 noiembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Orhei
Localitate mun.Orhei
IDNO 1007601005523
Adresa
Număr de telefon 
Număr de fax

bd.M.Eminescu, 2 
0235/22058,22650 
0235/20662

Adresa de internet 
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

www.or.md
Chicuş Alesea, 0235/20389; 
achizitiicro@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţic 

Obiectul achiziţiei

vCererea ofertelor de preţuri nl-icitaţie
deschisă c Altele: [Indicaţii
Lucrări de reparaţie a drumului local

Cod CPV
Valoarea estimată a achiziţiei

L316 R6- Pohorniceni- G68
45200000-9
779403.00

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrai Nr: ocds-b3\vdpl -MD-
portalului guvernamental www. mtender, sov. md) 1651668573736 Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tendeiV2105 
5980/lot/l 1572^67/

Data publicării anunţului de participare Data publicării: 04.05.2022
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunţul respectiv (după caz)

Nu

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

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Lucrări v
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un proiect 
şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu v

Sursa de finanţare Buget raional v

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

01 iunie 2022

Denumirea operatorului economic SRL NISIP-SI
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: 56

Data: 07 iunie 2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 829882,11

http://www.or.md
mailto:achizitiicro@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tendeiV2105


Inclusiv TVA:995858.53
Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Term en de execuţie

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

jl üLlOmuiic zuzz

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului v

Temeiul juridic
Creşterea preţului în urma modificării (după
caz)

LEG 131

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

-

Alte informaţii relevante

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea 
serviciilor)

în urma procedurii de tip COP cu nr. : ocds-b3wdpl-MD-l 651668573736 din „.04 ” mai 2022 
privind achiziţionarea „Lucrări de reparaţie a drumului local L316 R6- Pohorniceni- G68 conform 
Deciziei de atribuire nr. 5 din „01 „iunie 2022 a fost încheiat contractul cu nr.56 din ”07” iunie 
2022 cu operatorul economic SRL NISIP-SI în valoare totală de 995858,53 lei (inclusiv TVA), din 
motivul că rigolele prevăzute în caietul de sarcini de a fi executate din beton, sunt mai slabe decât 
rigolele prefabricate din beton armat, care permite fluxul unui volum mai mare de apă pluvială datorită 
măririi diametrului în adâncime şi ocupă o suprafaţa mai mică de teren, grupul de lucru a decis 
micşorarea contractului, cu valoarea lucrărilor de execuţie din beton a rigolei în valoarea de 61136,74 
lei.

Astfel valoarea finală a contractului după micşorare constituie 93472l,791ei (inclusiv TVA)

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)

Din motivul că rigolele prevăzute în caietul de sarcini de a fi executate din beton, sunt mai 
slabe decât rigolele prefabricate din beton armat, care permite fluxul unui volum mai mare de apă 
pluvială datorită măririi diametrului în adâncime şi ocupă o suprafaţa mai mică de teren, grupul de 
lucru a decis modificarea contractului cu micşorarea valorii lucrărilor de execuţie din beton a rigolei 
în valoarea de 61136,74 lei.

VIL Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie ni'. 56 din „07 ” 
iunie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea valorii contractului după 
cum urmează:

Denumire operator 
economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital

Nr. şi data acordului 
adiţional

Valoarea modi
ca

ficărilor (după
z)

mixt/asociere/
Fără TVA Inclusiv TVA

Cu capital străin
2



SRL NISIP-SI Cu capital 1 09.11.2022 50947,28 61136,74
autohton

Conducătorul grupului de lucru:

PERja^TolB
Æümèi-r^fënumëf^H' " -L r c .«* <n  _ «Sţ»; fc0Êèj£li j£

f§l0l
BgSmţia M hihtfif 'iun. Chişinău, sos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-7Oi; fax: 022-820-728; 

www.tender.gov. m d
Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820- 

[; e-maii. contestatii@ansc.wd; www.ansc.md

3
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DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de acbiztlii publice

Nr.ldin 21?.||.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Dепumirеа autoritй{ii contractante tp clmn,ariut paTaskiewa wiszniowska din

visniovca

Localitate s. visniovca т. cantemir
1 0 1 3620008278IDNo

Adresa s. Viýniovca

Numйr de telefon 0681 10812, 0601436бб

Numйr de fax 021з42з66

E-mail oficial simn. vi sniovca@,gmail. com

Adresa de internet
P".ra*u de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

Bitca Ion

Tipulprocedurii de аtЩ сор
P.oc"d,rru de жhшiф repetaй (duрd са4 Nr:

Тф"' 
"bБctului 

contractului de achizifie/
асоrdului-саdru

Luсrйri

Obiectul achizi{iei

visniovca

Cod СРV 45200000-9

ЕБ;.r*- Йоtiчului/tеmеiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul

apticdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Nu se арliсй

Nr: 2,10662З1рrосеdurа de аtriьчirе (se va iпdica diп caclrul

portalului guvеrпаmепtаl

tл,учу,. пlt епdеr. gоv. md\

Link-ul:
https ://achi zitli.mdl ro lрuЫiсZtепOеrlZ t 0О

Т)яtя nl lЫ i с йtii :2'7 .| 0.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй aclrizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de

achizi{ii publice а autoritf,{ii contractante

Nrr
Link"r' йt e planulde achizilii publice publicat:

А"Бt d. t"t.Фe publicat in ВАР (dupd caz) Data:
Link-ul:
сорtehnici qi instrumente specifice de atribuire

/,]оrпй плq\

Rrloet localSursa de fiпап{аrе
Valoarea estimati (lui, fФg!!Ц 6668З2,00 lei



3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

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

4, Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul tп care aufost operate mоdфсdri)

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 1)

2\
28.10,2022
31.10,2022

Dепчmirеа ореrаtоrului economic
Вхрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

i;вышлитг пожАлуйстА рЕсурсы
пункт78 acD5lA и пункт79 acD5lB
2)Репtru са ргосеduга de achizitie рчЬliсё sa
fie еlаьогаtа сu sчссеs, Ас tгеьuе sa
respoecte ргечеdегilе агt.57 alin.6 din Legea
achizitii publice, si апumе: Tn cazul рrосеdurii
de сегеге а оfегtеlоr de ргеtuгi, tегmепul de
dерuпеrе а оfегtеlог va fi de cel putin 7 zile
репtru Ьчпuri gi de 12 zile репtru |uсгёгi 9i
servicii de la data рuЬliсёrii sau tгапsmitеrii
anuntului/invitatiei de рагtiсiраге.

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului 1) indicati email репtгu ехреdiеrе
2)am modificat tеrmепчl de dерuпеге а
оfегtеlог рiпё la 8 осtоmьгiе

Data transmiterii
|)28.I0.2022
2)зI.|0.2022

Rezumatul modifi сйrilоr Теrmепul de depunere а ofertelor а fost modiГrcat
pina la 08.10.2022

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

[Iпdicali sursa utilizatd Ei data publicйriiJ

Termen-limitй de depunere Ei deschidere а
ofertelor prelungit (duрй caz)

[Iпdiсаli пumdrul de zileJ

5. РАпi la termenul-Iimitf, (datal7.10,2022, оrа 10:00), au depus oferta 3 (trei) ofertan{i

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia!ii/
administratorii

1. MAXCOSM PR|M SRL 1 009600028556 Turturica Апяеlа
) BIOENERG CONSTRUCT S.R.L 1014600001573 Fоаlеа comel
3. DoVlNlK SRL 102061 |002з42 Dobrev Nicolai

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

сйtrе operatorii economici:

Dепчmirе document
Dепчmirеа operatorului economic

MAXCoSM
PRIM SRL

BIOENERG
CONSTRUCT

S.R.L

DoVlNlK SRL Operator
economic n

Documentele се constituie oferta
(Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе|

propunerea tehnicй prezentat
propunerea fiпапсiаrй prezentat

2



DUAE prezentat

Garanlia pentru ofertё
Иuрd caz)

prezentat

Grаfiсul de ехесutаrе а

luсrёrilоr
prezentat

Declaralie privind
exnerienta similarй

prezentat

Declara{ie privind lista
рriпсiраlеlоr luсrёri
executate in ultimul an de

activitate

prezentat

Lista subcontractan!ilor qi

раrtеа/рбr{ilе din contract
саrе sunt indeplinite de
сёtrе aceýtia

prezentat

Aviz pentru раrtiсiраrе la
licitatiile publice de lucrari
din domeniul constluctiilor si
instalatiilor

prezentat

Dovada inregistrбrii
persoaneijuridice, in
conformitate cu

рrечеdеrilе legale din tara
in саrе ofertantul este
stabilit

prezentat

certificat de аtriьuirе а
contului Ьапсаr

prezentat

certificat de efectuare
sistematicё а рlйlii
impozitelor сбtrе Bugetul
Public Na{ional

prezentat

Ultimul rароrt fiпапсiаr pleZentat
GARANTIA PENTRU
CALITATEA
LUCRARILOR
EXECUTATE

prezentat

cifra medie апuаlё de

afaceri in ultimii 3 ani de

minim б 000 000,00lei

prezentat

Disponibilitatea de bani
lichizi iп sumб de minim l
000 000,00 lei la data de
prezentбrii оfеrtеi,
disponibili in contul
Ьапсаr ala intreprinderii
confinnate рriп documente
ьапсаге sau linie de

сrеditаrй

prezentat

Lichiditate gепеrаli de
min. l00%

prezentat

Declaratie privind
ооеrsопаlu1 de specialitate

prezentat

Lista specialiqtiloг atestali prezentat
Disponibilitatea de
personal angaiat

prezentat



Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Рrе{чl
ofertei

(йrб ТVА)*

cantitate
qi unitate
de misurй

Corespunderea
cu сеriп!еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Lot 1 MAXCOSM PRlM
SRL

52|064.28 Buc.1 + +

BIoENERG
CONSTRUCT S.R.L

52,7,742.09 Buc.1

SRL Dovinik 606tз4 Buc.1

7. Informalia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu cerin{ele solicitate:

8. pentru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сu

cerinlele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scйzut)

s-a solicitat:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru toate loturile
Justificarea dociziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scёzut в

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Pretul cel mai scйzut п

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

Дltifactori de еvаluаrе пu aufost aplicati

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
оDеrаtоrului economic

09.|1.2022 MAXCOSM PRIM
S.R.L

Justificarea pretului
апоrmаl de scazut

l.Materiale procurate la preturile
lunilor august-septembrie .

2. Ob{inerea economiilor din contul
cheltuielelor de regie,beneficiului de

deviz precum si transportarea
materialelor, са rezultat, ob{inerea

uпоr venituri ре intreprindere mai
modeste cu menfinerea in cadrul
intreprinderii а colectivului de

muncl calificat.

9. Ofertanlii respin;i/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrului economic Motivul respingerii/descalifi cйrii

SRL Dovinik pret maiorat
BIOENERG CONSTRUCT S.R.L pret maiorat

Factorii de evaluare vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat

Denumirea operatorului econo.mic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n PondeTea

D епumirеа ореrаtоrц!цL 99qц9!цЦд Total

Denumire factorul 1 Ponderea

4



Denumire factorul n Ропdеrеа

13. Reevaluarea ofertelor:

Nu aufost reevaluate ofertele

Motivul reevaluйrii ofertelor
Modificirile operate

14. iп чrmа ехаmiпiri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-

а decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Dепumirеа lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Pre{ul
unitar

(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

I.,ucrйri de reparatie SRL
MAXcoSM
PRlM

521064.28 52L064.28 6252,77.|4

capitala а blocurilor
sanitare а Gimnaziului..
paraskiewa

Wiszniоwskа-_lЦц___ц

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

MAXCOSM PR|M SRL ll.||.2022 Emai1

BIOENERG CONSTRUCT S.R.L l1.1|.2022 Email
SRL Dovinik L|.11.2022 Emai1

16. Теrmепul de aqteptare репtrч incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevdzute |а art.2
alin. (3) al Legii nT. 131 din 3 iulie 2015
privind achizi{iile publice

рriп mijloace electronice;i/sau fax п

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice gi/sau fах п

In cazuiin care valoarea estimatб а contractului
este egalй sau mai mare decAt pragurile
prevёzute 1а art. 2 а|iп. (3) а1 Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

рriп mijloace electronice qi/sau fax п

п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice qi/sau fax п



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

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital

striin

Nчmйrul
;i data

contractului/
асоrdului-саdrч

Cod
срч

Yаlоаrеа
contractului Теrmеп de

valabilitate al
contractului/
асоrdulчi-

саdrч
Iаrа
тчА

lrrclusiv
тчА

мАхсоSп/
рRlп/ SRL

aаZэ 2|,\1,2022 452000-9 52|064.28 625277.|4 з|.|2,202з

18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rчЬriса dаtЙ se completeazi dоаr
in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie publicй au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi репtrч саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate):

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle luсrч cleclard сd tеrmепаl de aqteptare репtrа iпcheierea
coпtrictului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazarile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) aI Legii пr.

1з1 слiП з iulie 2015 priviПd achiziliile publice ), precam qi сd iП cazul depunerii coпtesta|iilor qi/saa

recep|ioпiirii rapoartelbr de moпitorizare, aceastea ач fost ехаmiпаtе qi solu|ioпate. Рriп prezeпta dare de

seamd, grupul-de lucra репtrч achizilii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii de acltizilie, fapt
репtrч care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопdчсitоrul grupului de.lucru pentru achizi{ii:

,,фьо* t
(Nutlэe, Рrепumе)

6

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizilii
verzi)?

(Dд/NU)

Yаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din contract/ contracte а

lotuluilloturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(iпdiсаli suпла cu TVA)

Codul СРV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtrч lоtulЛоtчrilе pentru care аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai sсйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п







model-tip

DARý DЕ SЕАМД

сlе аtгiЬuirе а cоntractlllui tie achizilii pub{ice
cie irrcheigгe а асоrсjul ui-сасlru
de шulаrе а рrосесlurii cle аtгiЬuirе

Nг, l din ?? прiецlЬriе,?022
l. Dnte сu рriчirе Iп *utoritatt:t сопtr:tсlппtй;

п.
t"]

г]

I)ýцrl{пirед щ to ritý (ii con tпп сtяпtе

щ;
Nu este

ffiй{t@йБOх;-

LocaIitate
IDNo
Adresa

ýйЁgg:9Це,J
Nuпrir de fax
E-пrail oficial
Аtlгеsа de iпtеrпсt

--%

Рсrsоапп d.i сБпБЕ"r;u,"е, р";;Ыр, lrlе.й,
e-mail)

2, Dnte ctt privire lя рrосесIчt.п tle аtrilrчirе:
Tipul рrосеdшrii Се airiБuirT .ц}liББ ,шСеrеrеа оfепеlоrd; W

пAltele: flпdicatil
Nr:ocrls_0.1 ruФ,t -bIDJ ЙТfu 5 0 2 g 5 7 t - Е У-
]6638s7llSl58Б*йffi
Сопstruс[iа sffi

ýlrцqlsý t i i Дgr.ц9дцЦ lgýgЦ _
Liýitalie des,.shisý

iп соmuпа

Nr:оссуЬзwарi-мЙ оgз*вlý0295?l -Ё]ч- rсозвszТБ rsв -
t,ink-
y\ht t ys. l/у 

1е 
пdе r. gclv. nl йС' аЬ i пs t /Те пdе r ! пlbloctls -

Ь 1yydp t -мР- l б63 s 3 5(ц g 5 7 t - ЁV- l 66 3 s5 7 i t 5 t 5 s
Data,publicrrn TФ:m

Tipul obiectului сопtrлсtчЙi de--;.htrt{t-l
асоrdulчi-саdrшъ

Corl С'РV
Ехрuпеrеа ;й;";lrИ-",еi;IГ l,.l"йаlеgеrеп рrосеrlurii dc аtriьuirе {гlt c,cttt,ll
uylicyyi! , altor procedltt.i rlecdt licirayia
deschisit)
l'rосеdurа de аtriЬuiге liie |ц1 ;пй;*;;cctclral portalului slччеrпапrcпlаl
tt l+,lv. пl | е псlе r. qo ч. п п{ )

РIаtfоrпrа с* о*'- " - .' -]r.--J:-:,___-- ':'j'a11... - .- i

рrосеdчrа п fost iпсIusI iп ptanut dc achizitii l
publice а lutoritfi{ii сопtrасtапtе 

l

.-. .lАrffiВr-Гй".,--*а*J

еý!llultУ:Цld.; В e-licitatie,ýd; п yptendcr,md
пDа пNч

Гй,.t,
ocds_b3 wdp l -М D_ l 66383 46по)о t -ps-
l663834ý74I55
gp,Ir*p,i
Link-ul:

I еýпl0l ýl lпýtrчlпепtе specificc de atribuireldurlй саg)

l

ъ

0biectul achizi{iei



ýuгsа de riпппlаБ

V_аl,оfl.{щ sýimll ,а TVAI

3, Clarificrlгi priтintt titlcutltentali:r tle rrtribuirc:
|^ýr чс соtпрlеlа iп c:ctzlll iп urе ctu,/b.lt ,ytl!ic,iИre clari/icciri)

Uпt,rsоtiФйЙБЙýЙrБ"

4, Modificflri tl;rerate iп dосuпl*п1l{iл cle аtriЬчirе:
({ie va соrпрlеlа itt casul irt сilrе au,|il,rt oper(lte rпосti/iсdri)

1tпаtс,ауi пumdrul de zileJ

э,' 
. 

,|1rr* ta tег:::rul-rirrлt,Л trtrrtя 27.I0.20]:, оrа l I;00), пu tlcpus оfсrlа l* оfеrtапli:

lгJNо Asocia[ii/
gdministratOrii

* .-_ | ] \. v v vrlvvv t :jja-* _L1"\хепц Ч!|g}ýц_*

:}::JT|JIJ::T::Y.*:1*clepuse gi dосuпtешtеtс tle calificare бi afertlnte DuдЕ flr(r}pnt.r,6

ýс гоRЕмебNýýRL

сýtrе ореrа(огii tсо ltoпtici :

Se уа c0l1sп1l?a

l 00560000 i 87в Axentii Duпlitru

UAE рrеzепtдtе cle

Dепumirса rаlоrului есопопtiс

{)реrаtоr
есопоmiс п

ll e,r u,п l rчq 
-ФЩЦцlЦ 

;Й;Й;Б

nqrgjl qцФпtr'r Lrýsрч nsuIu i
Pд[!r:rnsiilit*ril

Jrg3gýдlЦýudir*firiБ
l'ublicate Б BAIYaIte ,фо,,,relо. ,'-
informarc (сluоd cazl
l'еrmеп-Iitп;tГСеБр u r, *.е qi,t dБ id сriа
оfgrtсIоr рrеIuпgit (iutla ,oi) --"

Dепumirе;;р-rrtt}-ý'i, t --* *, i.

Dепчrпirе cjocument SC l-Tffiro,I"OREMCONS ] econornic 2
Oреrаtоr

есопоmiс 3

Dосч m grn teti, се сO,r;П;Б;ББ
tt q с 0 пs.пt ty{:! п : 

_rэ 
r е s е N а l, п ч ý z е п *!!: п .l!.'|:l!s!p l,t п cl е },zепl$l

Рrе;епtаt
l2 luпi

Dec lаrаliа рiiИЙТЫ;ЫIt,,t-,
оlЬrtеi

GraticCeffi

Dсс.lага!iа ЙБЙý ýЙ"!,
sirrrilarý

Dоеumспi;Бйifl.т;

пBuget d; йlt пмm_АМ: йrgd мýl
"*!g:g,gКrпе; uАltе sursе: I Iпd iспt i l

Nr.

I.

2



Dесlаrаf ie privi nd dot*rltre
specific,utilaj ul qi echiparnentul
nýQeýar репtru indepl iпirеа
соrеsрчпzýtоаrе а contmctLll ui

рrцепlаt

Declara}ie privirrd peгstrnalul de
specialitate Ei/sarr а ехреrli]оr
1эrорus/рrорuqi репtгrr
?nrplirtrentarea сопtrасtuI ui

preZenlaI

l-ista subccontractarr{i lог ц; i

paltet/pirtilc din contract саrе sllllt
irrdeplinite de сýtrе acestiir

pr{!:e пlcll

Intorrnatie privind' asocierba prezeпlat
Апgф епt tеr{ susliпйtоr
liпапсiаr ( dасЁ cste cazul)

рrеzепlаl

Angaj anrent privind sus{iпегеа
tohrricfl qi ргоfсsiопаlý rr

оlЪrtапtului/gruрului de ореrаtогi
econonrioi (dасё estв caztrl)

рrеzепlаl

DeeIaralie tеrl ýцýtiпаtог etlrnic
(dagý este oazrrl)

рrсz,епtаl

Dесlаr*liе terf sчs|iпйtоr
рrогеsiопаl(dасё este cazrrl)

prezenlat

Ачizul Agenfiei реrrtru
suргачеghеrе tehnicI

preZeпlat

Certifi cat de inregistrirrн/Extras di п
Registrul de Stat al рсrsоапеlоr
Iuridice

prezcпlal

Сеrifiýаt privind lipsa dýtогiilоr
fа$ de bugetul public rratiorral

рrеýепlаl

Gаrапliа репtru calitat*a luсrfrгilсlr
executate

prezc1,1lal

ýMultinrul-at -лr9!gц{ц

=

Gаrап|i* de Ьчпй ýxýcll[ie рrеzепlаl
Gаrапуiа 5 апi

Dесlаrа}iа privind cotrfi rпrаrеа
identita{ii Ьепеfi сiаrilоr efectivi

рrеzепtцl

(lп/оrmа|iа рriviпd clепumirесt с]осttпtепlе!оr pre zепrаlе Se ча ittcJic:ct iп conJilrnlilate сч сеriпlеle сliп
еlос:umепtаliа et{! atribuire si se ча {:{}ttsеlппа prin: prezetllal, перrех,епlаt, пч соrеsрuпr!е (irt cctzttl
сdпсl docttпtettlul a|ost рrеzепtы, dar пч cхre ýрuпrlесеriпуеlоr ite calificare))

1. lnfornra{ia рriчiпtl ctlrcspuntle rсп оfсrtсlог сч сеriп{сlс scllicitatc:

D{пuпirеil lolului I}епumirеп ореrrrtоrчlui
еýопошlý

cantitnte
цi unitate

de
mýsurý

Ilre{ul
ofertei

(f{rfi ТVА)*

Соrеsрuпdе
rсп сu

cerin{ele de
cnlificare

Corespuncl
еrеfl сu

specifica{iiI
е tchnicc



Construc!ia stalie i

сle ерurаrе in
сФпluпil
Chircýicqtii
Noi,raionul Cýrrqeni

ýс FORЕмсоNS SRL.
6 697 865,06 l +

* iп cazul utilizёrii ticitayiei eleclrппice se ча itltlica pre|ttl oJbrtei,/iпctle
(Lп|Ьrmаliа privitltl "L|оrсцlt,tпdеrса с,ч с,еriпуеlе clc'cali/ic,are" si "(,,'ctrespttпclereu с,ч spec,i|ic.ayiilc
tehпice ", ýс },dl с{)п-\еlll11(l рriп; ,,1 " itt t,ttzHl ,,,rroslrunriorii,yi pritt ,,-" ilt c,ctzttl пес.оrс.s,lэttпсlсt.ii)

8, Репtru elucidarca uпOr ncelttl,itri{isau сппfirшаrса ull0rdлlс privintl соrсsрuпdеrеа оt'еrtеiсч
сеriпlеlе stitbilitc iп rlocumctrtt{ia tle аtrilrчirе (inclusiv justifii.area рrеlulчiдпоrmдl dc scйzut) s-
а solicitat:

9. Ofertrrпlii respingi/rtcscrrtifi ctr[i :

l0. Modnlitлten de суttluагс tt tlfсrtеlоr:

I}епtru tjecare lot п
репtru mai rntrlte lcrturi cunrulate п
репtru toate loturile п
Alte limitЁri рriviпd пurпйrul cle lоtцri саrе pot fi atribrrite aceluiaqi ofertant: Pпrtictt|i|
Jrrstificarea deciziei riB а nr"l atribrri сOпlгасtuI ре lotrrri:

l1. Criteriшl ds аtriЬuirе aplicatl

РrеlчI cel mпl ýcýzшt Е
costulcel mаi scfuut п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pretr ш
Cel mаiЬuп rароrt calitate-iost ш

(iп саzul |п care iп .carlra! procedurii cle atrib.uire suпt asllicale mcti пtulte criterii cle atrihaire, .уе v*riпdica toate criteriile de atribuire aplicate si rlепurпirеа ioturilor а/ёrепtе)

I2. Informafia privincl factorii tte ечяlчtrе aplica|i:
(st va саmрlёtа репtru laturile саrе att fost atrihaite tп Ьаzа criteriilar: cel mai hчп rctport c,alitclte-pre| sаu cel tпаi Ьuп rаpэоrt calirпM-co,yt)

Datn
solicitýrii

Ореr*fоrшl econonric I пfоrrп*{iлл solicita tý Rezпratul riisрuпsului
ореrаtоrului econtlmic

Fасtогii dc ечаluаrе vаlоаrеп din ofertri
ltri есопоmiс I

Рuпсtаjul crrlculat

-t

Derl цlrrirел operatoгtllui cctlnorriic Motivul respiпgeriildesc*Iificirrii

Dепumirеа



Dепumiгеа operatorttl ui gсопоmiс п J'otal

Denunrire Гасtоrчl l Ропdеrеа

I)епumiге йсtоrul rr Ponderea

Moti"ul rзеуflluýrii ofýrt 
**

Modificýrile орегдtс

l3. Rссчпlчаrсп оfеrtеIоr:

(.ýс vc c:orпplettt iп свzul iп cal,r: о/}гltлlr аu,|il.чl rеечuluulе rapelal)

1,1" iп чrmд ехапriпiгi, ечаlчlirii pi coшrp*rfirii оfеrtсlоr tlepuse iп саr|rчl рrосеtlurii de аtriьuirе s-a

dccis:

дtribrrirea cоntractului dg acllrizi t i е р u bl icf,/acoгdr,rl ui,caciru :

Апulаrеа рrосесlurii de achizilic рuhliсit:

iп temeitrl аrt. 71 alin. lit

Аrgumепtаrе:

Data transmitcrii Mcldalitлtca de transmitere

[se specdic,d.ý}1 fiSlP, е-mаi{
, |t2$ld, elc

$lфrmаrееt operalorilclr tcoпt>tltici iп,tplica|i iп prtlcedttra de atribuire despre detiziile grчрului de

lucru репtru achiziyii,rc realizeu:it iп t,oп,{tlrmilctle c,u prcvederile urt, 3l ttl l.egii пr, 13l diп 3 iulie
2а l 5 priviпd ac|tiziyiile рuhliсt)

I6. Теrmспul de apttptarc репtrч iпсhеiсrе* eontrirctului:

П б z-ile iп cazul transnriterii соmuпiсýrii рriп
este пrаi mici decfft pragurile prevýzute la ап, 2
alin. {3) al Legii пr, l3l din З iulie 20l5 privind

miiloace electronice si/sau thx п
п l l zile iп cazul netransnriterii соmuпiсйrii

rrchizitiile рuьliсе iп miiloace еlесtrопiсе silsau fах п

(ýelec:ta|i lеrmепul de asteptare respectctt. СпlснIец,еа lеrlпепеltлr prevйzute cle Legea пr, l3l clitt 3
iulie 2()15 priT,iпd achizi\iile 1lublic:e,iltcltlsil,a lеrmепеlоr de ustерlсч,е,, se e,fet:tuea;d iп con|ormitate

5

Dспuпrirе* lotului Dепuпrirеп
ореrаtоrчlui

ecorronlic

cantitate
qi чпitаtе

de
шf,sчrý

Рrе{чl
uпitаr

(fýrfi ТYА)

l)rеfч| total
(fiirfl ТYА)

Рrеfчl total
(inclusiv
1,чА)

CorrBtruc{ia sta{iei de
ерurаrý lll c0пlulta
ChirciieEtii Nоi,rаiопчl
Lauýenl

ýс
FoR[:MCoNý
Slll,

l 6 691 865,06 6 697 865,06 8 037 438,07

[ý. Iпfоrпlпrел ореrпtоrilоr ectlntlmici tlсsрге deciziilc grшрului tlс luсru ;rепtrч aehizilii:

Dепu пrirеа ореrаtо rrrlu i
есопопriс

SC FOREMCONS ýRL ll.tL2012

п ýazul ?п саrе чаlоаrеа estinTatб а сопtrасtulшi
este egal& sau пiаi пrаrе decAt рrаgurilе
prevýzute la аrt. 2 alin" (3) al l-cBii пr. l3l din 3
irrlie 2015 privind achiziliiIe publice

П l l zile iп cazul trапsmitеrii сопruпiс[гii рriп
rnm gggg*еj gglip 1_Lgý 1/ýggЗш
п l б zile iп cazul пеtrапsmitегii соmuпiсýrii

in nriiloace electronice silsau {а,х п



€u preveclerile TlTl,ULUI lll ('ctpitolul I (Calc:ularect ?"еrmепului1 ctl (,'oc}ului (,'iчit ut Repuhlic,ii
ý!aldova).

18, IпtЬrйп{i* privhrd acltizi|ii pub|ice tIuralrite (achizilii verzi) (ruhrica clard se сопtрlеlеаей ckпr iп
саzultп care la procedura cle ac:hi:i|ie publicd au,filst alslic:ete criterii de durubi!itate sis-a inc,heiat
coпlracl/c:ol(r{lete !}епtru lot/lrlturi репlrч cdlre cltl .|i>sl cl7>lic,<tle crilerii cle сlurаЬilirшц:

Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii рчЬ[iсе clurabile {achiet{ii rD.4/NU,)

yirltlлrea rle achiziqie сu ТyА tlin сопtгасt/ сtlпtrпсtе а
lotului/lotul,ilor рспtrч с:lrс tu fost aplicrric critcrii ttc
durдbilitate (lci }tD): i,,tiЙtПii,rl}u ТЙо

Ctldul СРY al tottllui/Ioturilor репtгч с*rс ач fost ap|icnte criterii

critcriul de аtrilэчirg репtru ltltul/lolurile репtru саге аu lost
:rplicate сritеrii rlc d ч rrrbititate:

Prelul c,el mui.yсti;tll ;]

C'ostul cel mai ,xc,йzttl tз

Cet пшi Ьuп rclporl culilule-1,

C'el mаi huп rctpclп calitttle-c

рriп prezeпta dure tle seoпtti, grupul cle lucru dec:lпrci cl't ternletttll dе $lilepture репlrц iпclteierea
coпlracltltuYcoпlractdar iпdicate пfosl rcýpeclffl (ехсерtfrпrt cпzurile preyil,ule'tli art. з2 glitt. (З) al Legii
ur, l3,1 tliп.3 iulie 20_15 privittd acltiziyiite pltblice )l Рr€СUПl si сli iti саr,ul tleplttterii coпtesloyiito, qi/sou
recep{iaпirii rapoпrldor de moпimrir,flre, пtеаýlеп auQ,1st o*oorinotu si solttyiottite,

Pria рrеzепtа сlаrs tle seam&, grupul cle lucru peпlru acltizllii сопlirmti corecliludiпea tleslisarйrii proceclurii
de пchiziyie' fapt репtru спrе рооrlй rtisрuпiеre соп!оrm pieyerle rilor lagale iп l,ixoare. 'ь.... с. с \ 1l l.J.l I I I l у l с r,с., с r l I u r l g 

$ Q l t r" "rr*rruftprfr,

ж
*.--сапапеч vаlепtiп* l;r.?,:;ý'j,'.i-*Signature ry/j\Ч

l7. Сопtrасtul de асhiаifiе/асоrdul-спdrч incheiai:

Dепuшirе*
oper*tot,ultti

ссопоmiс

Iпtrерriп
cle rса:

Crl
tlapittl

ttuto}ton/
Сu

cnpital
пrixt/tsclc

iсrс/
Crr

capitяl
stгýiп

Nчпrýrul
gi rlata

contractul
ui/

асоrdulшi_
с*ttru

vаlоаrеа сопtrасtчlui

Теrпrеп
de

valдbilitat
еtl

сопtгасtul
чi/асоrdчl
ui-cadru

Ctld СРV
fiirй ТVА iпсlшsiч

тчА

SC FOI{EMCONS
ýRL

Nг.]6 din
2]. l l,20?2 45252 100_9 | 0 00; Bcls.tlo 8 0]7 4j8,07 3 l , l2,2024

{Nuпlе,Рrепumе)

б



DARE DB SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice tr

de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr.ldin 22.11.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante Primaria s.Olanesti

Localitate s.Olanesti

IDNo 1007601005338

Adresa s.Olanesti str.Alexandru cel Bun

Numir de telefon 0242 52685

Numйr de fax 0242522зб
E-mail oficial olannrim@mail.ru

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

Ostafii lurle 0242522Зб

2. Date сu рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire qрЦýд!9 пLicitatie deschisa

Procedura de achizi{ie repetaй (duрd caz) Nr:

Ttpr' 
"bt.ciului 

contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Luсrйri п

Obiectul achizi{iei Reconstructia acoperisului casei de счlturа сu
sсhimьаrа геtеlеlоr tehnico-edilitare
iпtеriоаге,s.Оlапеsti r,чl Stefan Voda

Cod СРY 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
www.mtепdеr.яоу

Nr: ocds-b3wdp 1 -М D- 1 6633"19ý
L ink-ul : o cd s - b 3w_d,р]:М8:1ýý_3Э1_9ýZ9ýýЭ
Data public ёtrii | 6.09 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatй п achizitii.md;

Рrосеdurа а fost inclusй iп planul de

achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрёt caz) Data:08.09,2022
L ink - ul : agd Е:р Э""wd р 1 - М р,1 Q б э_3_ :! 9 0"7_9 LO,э,Ь_а р
пr,72.2

Tehnici;i instrumente specifice de аtriЬчirе
Иuрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicё пСаtаlоg electronic

sursа de finantare пBusetul local

Yаlоаrеа estimati Iei, fdrd ТVД) 1 559 3,14.00



3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul tп care aufost solicitate сЛаrфсdri)

4, Modificiri opeiate iп documenta{ia de аtriЬчirе:

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

5. Рiпй la termenuI-Iimitй (data 11.05.2022, оrа11:00), au depus oferta 2 ofertan{i2 la lotul сu

пr.1 ;7oferte la lotul сч пr.2

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

сйtrе operatorii economici:

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 26 sept 2О22, 10.28

Denumirea ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de

сlаrifiсаrе
Anunt de раrtiсiраrе
poz.Z\ Actul саrе atesta dreptul de а executa

lчсrагi-се fel de document оri incarcati model

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului Actele реrrпisiЬilе de la Agentia Suрrачеghеrе
Tehnica (atestatia tehnico -ргоfеsiопаlа а

dегiоiпtilоr de santier)

Data transmiterii 26 sept 2022,11,,46

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (duрd caz)
РпdiсаУi sursa utilizatd si data publicйrii]

Теrmеп-limitй de depunere ;i deschidere а

ofertelor prelungit (duрd caz)
[Iпdicayi пumdrul de zileJ

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. 1.I. Paduret Аlехапdrч 1005608001232 Alexandru paduret

2. PIRAMIDGRUP SRL 101 160500041 1 Vasile Jardan

3 SRL Topimobi! 1 003600122566 Boris Covrig

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiq

Dепumirе dосчmепt S.R.L.
TopimobiI

S.R.L.
PlRAMlDGRUP

1.1. Paduret
Alexandru

Documentele се constituie oferta
vа сопsmпа рriп: prezeпtat пtаt, пu cores,

DUAE prezentat preZentat prezentat

Devizele locale aferente

oferlei

prezentat prezentat prezentat

Сеrеrе de participare prezentat prezentat prezentat

Declara(ie privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat prezentat

Scrisoare de garanlia
bancar1 1 0/о

prezentat prezentat prezentat

,)



Grafic de executare а
lucrйrilor

prezentat prezentat prezentat

Declara{ie privind
experien{6 similarй

Lipseste
prezentat la
clarificari

prezentat prezentat

Declaralie privind lista
principalelor luсrёri
executate in ultimul an de
activitate

prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
personalul de specialitate
qi/sau а experlilor
propus/propuEi pentru
implementarea
contractului

prezentat prezentat prezentat

ЛУIZ pentru participare 1а

licitaliile publice de lucrйri
din domeniul construc}iilor
si instalatiilor

prezentat prezentat prezentat

certificat/decizie de
inregistrare а
intreprinderii, extras din
Registrul de stat а1

persoanelor iuridice

prezentat prezentat prezentat

Garan{ia de buna executie
-1O%din valoarea totala а
contractului,

prezentat prezentat prezentat

Cerlifi cat privind lipsa
datoriilor la bugetul public
national

prezentat prezentat prezentat

Declaratie privind
confi rmаrеа identitalii
beneficiarilor efectivi si
neincadrarea acestora in
situatia condamnarii
pentru participarea la
activitati ale unei
organizalii sau gruplri
.criminale, pentru coruptie,
frauda/sau spalare de bani

prezentat prezentat prezentat

CertiГrcat ISO 45001
Sistemul de management
а1 sanatatii si securitatii
ocupationale

prezentat prezentat prezentat

Certificat ISO 14001
Sistemul de management
alprotectiei mediului

prezentat prezentat prezentat

Certificat ISO 9001
Sistemul de management
al calitatii lucrarilor

prezentat prezentat prezentat



Lista subcotractailor si
parlea/partile din contract
саrе sunt indeplinite de

acestia

Actul саrе atesta dreptul
de а executa lucrarile

pTezentatDeclaratie privind dotarile
specifice, utilajului
echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzatoare а

contractului
Documente de calificare

Se vа сопsmпа рriп:

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еIе diп
'diru*ritayia 

de atribuire si se уа сопsеmпа рriп: рrех,епtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul

сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

1. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Соrеsрчпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сч ceriп|ele de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specфca|iile

tеhпiсе', , Se vа rопrr*по priп: ,,*" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iП cazul пecorespuпderii)

8. Репtrц еlчсidаrеа чпоr песlаritй{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuПdеrеа ofertei сu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scf,zut) s-

а solicitat:

Соrеsрuпdеrеа
сч сеriп{еlе de

calificare

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс
operator economic 1

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul есопоmiс Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
ореrаtоrului есопоmiс

4

prezentatprezentat

Denumirea
lotului

Рrе{чl
ofertei

(йrё ТVА)*

cantitate
qi unitate
de mйsчrй

Lot 1

onerator economic n

Lot n ooerator economic 1

ооеrаtоr economic n



0з,|0,2022 SRL Topimobil 1 .clarificare cu rеfеrirе
1а certificatul de
atestare tehnico

profesionala
2.Prezentarea

documentatiei solicitate
in anuntul de pacipare

1.А fost prezentat tot се
solicitat.

2.Informatia а fost preztata
incomplet

04.|0,2022 SRL Topimobil 1.Argumentare
ofertei апоrmаl de
scazute
2.Abateri de la caietul
de sacini poz20.
3.justificare рrеt
beton
4.experienta similara

1.Micsorarea cheltuielilor de
regie
мiсsоrаrеа beneficiul de deviz
2.Viziune рrорriе diferita de
сеа а proiectantului.
3 Respectiv in conformitate
сu pct.133
si pct. 134 din Regulamentul
cu privire 1а achiziliile
publice de lucrЁri ,о oferta
urrneaza а fi respinsa daca
contine abateri саrе depasesc
suma de 10 000 lei
4.Au fost prezentate
documente се justifica
experienta

з|.1,0.2022 S.R.L.
PlRAMlDGRUP

- 1.Argumentare
ofertei апоrmаl de
scazute
2.Abateri de la caietul
de sacini poz20.

А fost prezentataala oferta
si чп deviz corectat сч alta
sumа decit сеа indicata in
sistemul SIA,,RSAP''
Сопfоrm legislatiei in
vigoare ,rAutoritatea
contractantй пu va admite
mоdifiсйri ale ofertei,
inclusiv ale prelului ei, се
аr face са oferta sй
соrеsрчпdй чпоr сеriп{е
сйrоrа ini{ial пч le
corespundea. аrt. 69 alin.
(4) .Oferta пч este
acceptata din motiv са пч
соrеsрчпdе сеriп{еlоr
ехрчsе in documenta{ia de
atribuire;art. 69 alin. (6)

lit. Ь. din Legea privind
achizitiile publice пr.
131/201s..tot aici tinem sa



mentionam са in
,,conformitate cu pct.133
si pct. 134 din
Regulamentul сu privire la
achizi{iile publice de
luсrйri,о oferta чrmеаzа а
fi respinsa daca contine
abateri care depasesc sumа
de 10 000 lei,,

01.1|.2022 S.R.L.
PlRAMlDGRUP

Solicitare de а prelungi
valabilitatea ofertei

апеха 8 Declaratia privind
valabilitatea ofertei ofara а

рrеzепtа garantia Ьапсаrа
de

0|.|1.2022 !.l. Paduret Alexandru - solicitare de а
prelungi valabilitatea
ofertei

А fost prezentata informatia
solicitata

Dепчmirеа ореrаtоrului economic Motivul respinserii/descalifi сйrii
S.R.L. PlRAMlDGRUP Oferta апоrmаl de scazuta, abateri de la

саiеtчl de sarcini.Modificarea ofertei .

SRL TopimobiI Oferta апоrmаl de scazuta, abateri de la
caietul de sarcini

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре

te aceluiaEi ofertant: [Iпdica|iJ

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se чоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor afereпte)

atribui

loturi:

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

6



7

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic п Total

Denum rе factorul 1 Ponderea
Denum rе factorul n Ропdеrеа

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele аu fost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

14. iп чrmа ехаmiпйri, evaluйrii ;i соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе s_a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:

iп temeiul art.7| alin. _ lit _.
Argumentare: Documentatia prezentata de catre operatorul economic corespunde intocmai cerintelor
si criteriilor inaintate de compania contractata

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

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
чпitаtе de
mаSurа

Preful unitar
(fйrй ТYА)

Pre(ul total
(fПrй ТYА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Reconstructia
acopeгisului
casei de
счltчга cu
schimbara
rеtеlеlог
tehnico-
ediIitaгe
iпtегiоаге
,s.Olanesti r-
ul Stefan
Vоdа

1.1. Paduret
Alexandru

559 3,14.00 1871176.00

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Topimobil 15.|1.2022 e-mail,
S.R.L. PIRAMlDGRUP 15.11.2022 e-mail,
1.1. Paduret Alexandru l5.11.2022 е-mаil,



(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtё сu prevederile art. 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi\iile publice)

1б. Теrmепчl de a9teptare репtrч incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсб decбt pragurile prevйzute |а art.2

п б zile in cazul transmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice si/sau fax п

alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este egalй sau mai mare decбt pragurile
prevйzute 1а art. 2 аllп. (3) al Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 privinci achizitiile publice

П l1 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzй iп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

)епumirеа
peratorului
economic

Intreprinder
еа:

Cu capital
autoIrton/
Cu capital

nrixt/asocier
el

Cu capital
strйin

NчmiruI
qi data

сопtrасtuIчil
acordului-cadru

Cod СРV

yаlоаrеа contractului

теrmеп de valat
al

contractului/acol
саdrчlirгir ТVА inclrrsiv ТvА

1.1. Paduret
Аlехапdrч

Сu
capital

autohton

Nr.55
22.||.2022

45200000-
9

,l559 314.00 1871l76.00 з1.|2.20

ре

17. Contractul de асhizitiе/асоrdчl-саdrч incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care Ia procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпcheiat
coпtract/coпtracte peпtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

(DA/NU)
Аu fost aplicate criterii pentru achizilii prrblice durabile (achizi{ii
verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei NlD):

(iпdica|i sumа сu ТVА)

Codul СРV aI lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitlte:

Сritеriчl de аtriЬuirе репtrч lоtчlЛоturilе репtrч саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut

costul cel mаi scdzut

п

tr

8



рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucra cleclard сd tеrmепаl cle aqteptare репtrч incheierea
contractului/coпtractelor iпdicate afost respeclat (ехсерtапсl cazarile рrечdzutе аi art. зz itiп. (З) at Legii пr.
131 diП 3 iulie 2015 priviПd achiziyiile publice )l PreCUm Ei сd iп cazul depunerii coпteitbytitor"qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе qi soluyioпite.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрУ de lucru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedarii
de achixilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

СопdчсйtоruI grupului de lucru pentrrr achizifii:

ж

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| Е

Cel mai Ьuп raport calitate-cost о
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.02 din 21.12.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria  Cunicea  
Localitate s.  Cunicea  
IDNO 1007601003437 
Adresa s.  Cunicea  
Număr de telefon 025051236 
Număr de fax  
E-mail oficial  primaria.cunicea@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Corniencova Tatiana  025051236 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări X 

Obiectul achiziției ,, Reparația  drumurilor  din  s. Cunicea,  
raionul   Florești”   

Cod CPV 45233141-9 
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-1666606496373 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21066015/ 
Data publicării:  24.10.2022  

Platforma de achiziții publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 675 000 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666606496373
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data  07.11.2022 08:00 , ora08:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. IZVORUL DIN PIATRA S.R.L. 1015609001285 Iacov Pavlovschii 
 FLERIXON S.R.L. 1003607002803 Usurelu Sergiu 
 ARDAN-RUT S.R.L. 1014600021726 Ion Covali 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
IZVORUL DIN PIATRA S.R.L. FLERIXON 

S.R.L. 
ARDAN-

RUT 
S.R.L. 

Operator 
economic 

n 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Oferta prezentat Ofertele   n-

au  fost  
evaluate  

Ofertele   
n-au  fost  
evaluate 

 

Documentația de 
deviz 

prezentat    

DUAE prezentat    
Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat    
 

Grafic de executare 
a lucrărilor 

prezentat    

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

Experienţa similară prezentat    
Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an de 
activitate 

prezentat    

Declaraţie privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul 
necesar pentru 

prezentat    
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îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 
Declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru 
implementarea 
contractului 

prezentat    

Lista 
subcontractanților şi 
partea/părţile din 
contract care sunt 
îndeplinite de 
aceştia 

prezentat    

Angajament terţ 
susţinător financiar 

prezentat    

Angajament privind 
susţinerea tehnică și 
profesională a 
ofertantului/grupului 
de operatori 
economici 

prezentat    

Declaraţie terţ 
susţinător tehnic 

prezentat    

Declaraţie terţ 
susţinător 
profesional 

prezentat    

Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor 

prezentat    

Ultimul raport 
financiar 

prezentat    

Disponibilitate de 
bani lichizi sau 
capital circulant, de 
resurse creditare sau 
alte mijloace 
financiare 

prezentat    

Cifra medie anuală 
de afaceri în ultimii 
3 ani conform 
IPO14 

prezentat    

Lichiditate generală 
conform IPO14 

prezentat    
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Certificat  privind  
lipsa datorilor  la  
Bugetul de  Stat 

prezentat    

Copia  certificatului 
de  înregistrare 

prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Reparația  
drumurilor  
din  s. 
Cunicea,  
raionul   
Florești”   

IZVORUL DIN 
PIATRA S.R.L. 

549 864,07 1 + + 

FLERIXON S.R.L. 620 346,55 1 + + 
ARDAN-RUT 
S.R.L. 

693 665,91 1 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

08.11.2022 IZVORUL DIN 
PIATRA S.R.L. 

Argumentarea  prețului  
anormal  de  scăzut  

Argumentarea   prețului  la  
materialele  pietroase ,utilaj 
,cheltuieli  de  regie   și  benificiu de  
deviz . 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
FLERIXON S.R.L. Prerțul  ofertei  este  mai  mare  în  comparație   

cu  oferta   căriea   s-a  atribit  contractul 
ARDAN-RUT S.R.L. Prerțul  ofertei  este  mai  mare  în  comparație   

cu  oferta   căriea   s-a  atribit  contractul 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Reparația  
drumurilor  
din  s. 
Cunicea,  
raionul   
Florești”   

IZVORUL 
DIN PIATRA 
S.R.L. 

1 549 864,07 549 864,07 659 836,88 

 
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  

IZVORUL DIN PIATRA 
S.R.L. 

11. 11. 2022 e-mail 
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FLERIXON S.R.L. 11. 11. 2022 e-mail 
ARDAN-RUT S.R.L. 11. 11. 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 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord
ului-cadru fără 

TVA 
inclusiv 

TVA 

IZVOR
UL DIN 
PIATR

A 
S.R.L. 

S.R.L. 5
5 21.11.20

22 
452331

41-9 
549 
864,
07 

659 
836,
88 

31 .12. 2022 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа сопtrасtчl ui

de achizifii рчЬliсе/асоrdчlчi_саdrч

Nr. 27 din l1.1 1.2022

Date сч privire la autoritatea contractantй:

п. Date сu privire la рrоееdчrа de achizi{ie:

пI. Date сч рriчirе la contractul de achizi$ie/acoгdul-cadru:

Buget CNAM п

l din l6.122022

Model- ti1l

-_l
Localitate
IDNo
Adresa ъ

]М[ý! ] nsti tуJц l d_e Сагсli о l og i е
мuп. chisinau
J 003600 l 506 l з
Testemitanu 29ll

r\ulrral, u9 l€lelon
Numйr de fax

022 72-72-1l
022 73-з6-00

&_mаu ollcral
4.dгеsа de internb----.-.--------..--
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlqt,п, e-mail)

icach iziti i(@ gm ai l. com
_Дtt /!"qldiоlоgjg,щd l -- 

1

stoicevlitio;; фj 25б- I25, i

i с achizitii(Фgm а i l . с о ln

Tipul procedurii de achiziiБ

W
Сеrеrеа ofertelor de рrе[uri п

S"й;ii de rpalairsi й"тi.'"..,., l"" i".i" ;

l Uoo Uрч

Nr. qi link-ul рrосеdчrii (iЙ
portalului guvеrпаmепtаl,ууwуу. mtепdеr, gоч. md.|

Data (datele) qi referinta@
апtеriоаrе iп JurпаlчI Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеri
апuпtul rеsресtiч (dирdсаz} 

]

9830000ojq_
550000.00
Nг: ocds-b3wdp l -MD- l638З528 l9924-
Еч- 1 бз 83 537820б0
Link: https://e-licitatie.md/contract] l
notice/2993 7 lffi

]

Tipul contractului cle асhЙ Servicii
contractul de achizi{ieuacffi
u_n proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din foncluri ale
Uпiчпii ЕurоDепе
Sursa de fiпап{аrе

Data deciziei de аtriьчirе а contractului de
ie/ acorduIui-cadru

D"n ч -i."a ореrаБйБi ЙБпБЙБ ,,DREAMGREE]V,, SRL
Nг: MD-1 бз8З528 19924- |

Data:24.12,2022
Fёrй ТVА: 674 500.00
Inclusiv ТVА: lnclusiv l'VА:

Nr. qi data contractut@
саdru
vаlоаrеа contractului@
саdru
теrmеп de valabilitate з|.l2.2022
теrmеп de execu 31.|2.2022



TipuI modificйrilor

Temeiul juridic

Creqterea p.ei
caz)

Modificarea апtеrьа.аffi
achizitii рuЬIiсе/асоrd ului-саdru (duo d с az )
AIte informalii ielevante

Iv. Date сч privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

publicd, iп urmdtoare le,situa|i i ;

а) modificarea а dеуепit песе:;аrd iп urmа uпсlr
сirсum,stап|е ре care о cmlclrilctle crltllrtrctetпlit
care ас|iопеаzd сu dilige пtrd пtt ctr./i pttlt.tl ,s,d lr:
prevacld;
Ь) modific_area пч afecleazd паlurа gеп.еrаlёt а
coпtractului;
с) 

_cresterea pre|ului пu depdseste
vаlоаrеа сопtrасtului an'

15% сliп
achizitrii

Preyul buпurilclr пu irЙ n, t* rЙri"о
пlсl difi с dr i l rl r ар l ic а l e,s, tt tlt е i с r.l п l r а с. l t,t l t t i,s, t:

iсе/асоrdului-саdцt iпi1 ial,

iпсаdrеаzd iп liпlitа lct ]5 '%
Nu suпt

v. Dеsсгiеrеа achizi{iei inainte qi tluрй motlificare:(Se vor iпdica паturа si amploare'a t""a,iio,,'notu,a si сапlirаеа,'ач t,ctloarea butlurilol., tltt!ut.cl si ttпtpltlrtrert let.yic,iilrlt.)

1,SumаtОtаlйаСОПtrаСtuluifЕrйТVА(б74 
500,00) se mаjоrе azdcu l00 500,50 lei MD, сееасе constituie l4,9 % diп чаlоаrеа contractului inilial.

2, Punctul З.1, din contract se modificй 9i va avea urmitоrul сuрriпs:
"3,L Sumа totald а рrеzепtцlui Сопlrасt, iпclusiv TV14,, 

.ru stabilesle tп tei пttlltloveпe;,li siconstituie 930 000,60 lei MD (поud sute treizeci tle пttii tai 60 hatti ) Л4D''
vL еsсriеrеа сirсumstап{еIоr саrе au fйсut песеsаrй пrосlifiсаrеа:(Se vor iПdica mОtivеlе/аrgumепtеiе i.il"arii сопtrасtuлui d, orh"biyiыocorclului_caclru)

GruPul de luСru considerЙ necesar achizitionarea suplimentard а Sеrчiсiilог de sрёlаrе qi iпсhiriегеа lenjeriei рiпа la sйrqitul anului ,u,"ni. Or, igiena 
""..rр,,,iа'оаrе асоrсlаtё расiсп[iIог гергсziпtd tlcomPonentЙ fundamentalё а tratamentului acestora. Aceste сiгсutпstап{е, согоьогаtе cu faptul epLrizёгiisurselor financiare stipulate in contractui пr. МDl6звз528 lgg24i а determinat GгLrрul de iLrсru sбidentifice in resim de urgеПlё 

";;Йii;'соmраtiЬilё cu pr"vederile legale gi рriпсiрiui lninirnizёгiiriscurilor, in асБstе condilii, autoritatea contractantй GмSЁ InstitutuI.de.Cardiologie), 
репtгu а asigurabuna dеsЙýurаrе а Procesului 

'u,utiu 
qi u.v.ita orice рЬп;;;";;; instituliei, сопsidъгй са fiincj ороrtuпбincheierea Acordului Aditrional p.iui,ia rnЪ;оrаrеа uulo.il 

"onUactului сч 14.9 Yо.

VII. Rezultateleexaminйrii:

Мiс;оrаrеа чаlогii contractului п

Altele:

r' Маjоrаrеа valorii contractuiui п
Modificarea tеrmепului de ехесutаrе/ liчrаrе/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п

LEGE Nr. 13]di 20Б prпinaiiПiilut"
publice.



in baza deciziei grupului
din "24,,decembrie )02 l

de lucru de modificare а contractului de achizilie Nr. МDlбзвз528 lgg24-|а fost incheiat acordul adilional р.i"i"JЙ".1оrагеа чаlогii сопtгасtuiui.

/ *v.r-

02 2-82 0-728;

]24 el, 1, lal,.022-820-

Dепumirе ореrаtоr
economic

Iпtrергiпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strйiп

Nr. qi data acordului
adi{ional

yаlоаrеа mociticarпoi -

Firй ТVА Inclusiv
тчА

,,DREAMGREEN;
SRL Nr.l l l .l1.2022 l00 500,50 l20 600,60

tpului de luсrч:

\ -/-1/и

,, gov. md; www. tепdе r. gov. пd
б 5 2 ; fax : 0 2 2 -8 2 0 - 6 5 ] ; 

" 
-, о ii, 

" 
on, n i, ; Б;;;:' ;;, ;;; :::: : ;;





















































DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice й
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 23.|1.2022
1. Date сч рriчirе la ацtоritаtеа contвctanti:

Denumirea autoritйtii contractante consiliul raional Leova
Localitate оr. Leova
IDNo 100760l004l02
Adresa оr. Lеоча, str. Independen{ei пr. 5
Nчmйr de telefon 026з-2-20-48
Nчmйr de fax 0263-2-20-58
E-mail oficial consiliu@leova.md
Adresa de internet www.leova.md
Реrsоапа de сопtаеt(пumе, рrепumq tеkfоц
e-mail)

Tatiana Stoiu, 0263 -2-20-48, 0792збз9 l,
e-mail. tstoiu@mail.ru

2. Date сч ргiчirе la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Тiрчl рrосеdцrii de аtriЬчirе aplicate псеrеrеа оfеrtеlоr de pre{uri и LБйпйesctlisa
пAltele:

Рrосеdчrа de achizi{ie repetata @iрd caz) Nr: пч
Tipul obiectului сопtrасББГ---Б
achizitie/acordului-cadru

Bunuri п servicii п Luсrйri й
Obiectul achizi{iei Lчсriri " Сопstrчсtiа iп asfalt чпчi sector а

drчmчlчi locat L541, drчmчl de acces ýрrе ý.
Tomai, rаiопul Leova сч lungimea de 0r8б km
(Etapa ID"

Cod СРV 45233120-6
Ехрчпеrеа mоtiчцlчiltеmеiчlчi privind
аlеgеrеа рrосеdurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va indica diпcactrul
portalului guчеrпаmепtаl
yyyrl w. m t е п de r. z оv. m d,l

Nr:2l065583
Link-ul: осds-Ьзwарt -мп- t6657З39600l 5
Data publicёrii: 14. l0.2022

Platforma de achйi{ii publice utilizati Иachizitii.md; пе-@
Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data:nu

Link-ul: ocds-b3wdp l -]V{D- I 66573]9600 1 5
Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie electronicй п Саtаlоя electronic

ýчrsа de fiпап{аrе пВчgеt de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: И Bugetul local

Vаlоаrеа eslimati (ei, /drd TVA) 5721625,47

3. ClarificEri privind documenta{ia de аtriЬчirе:



Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic
Ехрчпеrеа ýцссiпtй а solicitirii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа sцссiпti а rйsрчпsчlчi
Data transmiterii

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

4, Modificiri ореrаtе in dосцmепtа{iа de atribuire:

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

5. РiПЙ la termenul-Iimitй (data 04.11,2022,оrа_11:00J, au depus oferta 2 (doui oferte)
ofertanf:

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare 9i аfеrепtе DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Rеzчmаtчl modificirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

Pпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limiti de dерчпеrе Ei deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

Pпdicayi пumdrul de zileJ

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1
,yIcoLIv GRUP, SRL 1014б00018975 тчrсапч Liчiч

2 Compania'TERMOSISTEM' SRL 1003б00117881 ursч yаlеriч

Dепчmirе
dосчmепt

Dепчmirеа ореrаtоrчIui economic
Ореrаtоr
economic

l
,,vlcoLIv
GRUP, SRL

Ореrаtоr
2

Compania
,TERMoSISTEM,
SRL

Ореrаtоr
economic 3

Ореrаtоr
economic n

DосцmепtеIе ее constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорчпеrеа tehnicё prezeпtat, prezeпtat,
Рrорuпеrеаfiпапсiаrй prezeпtat, prezeпtat
DUAE prezeпtat, prezeпtat,
Gаrап{iа pentru
оfеrй
(duрd caz)

prezentat, prezeпtat,

Dосчmепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

3. Сеrеrе de
participare

prezeпtat, preZeпtat,

4.Declara{ie privind
valabiliиtea ofertei

prezeпtat, prezeпtat,

2



5.Scrisoare de
garantie ЬапсаrЁ

prezeпtat, prezeпtat,

б.Grаfiс de
ехесчtаrеа а
lчсrёrilоr

prezeпtat, prezeпtat,

7.Declaratie privind
experienИ similarё

prezeпtat, prezeпtat,

8.Lista participalelor
lчсrёri executate in
ultimul an de
activitate

prezeпtat, prezeпtat,

9.Declaratie privind
dotёrile specifice,
utilajul qi

echipamentul
песеSаr pentru
indeplinirea
соrеsрчпzёtоаrе а
contractului

prezeпtat, prezeпtat,

lO.Declara{ie privind
personalul de
specialitate рrорчs
pentru
imрlimепtаrеа
contractului

prezeпtat, prezeпtat,

1 l.Lista
subcontractantilor gi
partea/ pй(ile din
contract саrе sunt
indeplinite de acegtia

prezentat, prezeпtat,

12.Avizul Agentiei
pentru Supraveghere
Теhпiсё

prezeпtat, prezeпtat,

l3.Certificat de
inregistrare а
intreprinderiiЛxtras
din registrul de Stat
al регsоапеlоr
juridice

prezeпtat, prezeпtat,

14.Certificat de
efectuarea
sistimaticё а plёlii
impozitelor.

prezeпtat, prezeпtat,

J



contribu{iilor еliЬеrаt
de Inspectoratul
Fiscal

l5. Rароrt fiпапсiаr
ре ultimul an

prezeпtat, prezentat,

1б.Dечiz de
cheltuieli

prezeпtat, prezentat,

17. Certificat de
atestare tehnico
profesionall a
dirigintelui de qапtiеr

prezeпtat, prezeпtat,

18.Gаrап{iе de Ьчпб
execu{ie (l0 %)

Conform legislaliei,
s-au alte forme ale
garan{iei de Ьчпб
execu{ie acceptate de
autoritatea
сопtrасtапtй

prezentat, prezeпtat,

l9.Formularul
informative despre
ofertant (adresa, cod
fiscal, telefon,
adresa bincii,
dепчmirеа Ьёпсii ,
IBAN, ect)

prezeпtat, prezeпtat,

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se ча iпdiса tп coпformitate сч сеriпlеlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrехепtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corbspuпdeceriп|elor de саlфсirе) l

7. Informa{ia privind соrеsрчпdегеа ofertelor cu сеriпfеlе solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

economic

Рrе{ul
ofertei
(Iаrа

TVa1l,

cantitate
Ei unitate

de
misчri

Соrеsрчпdеrеа
сч сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Lчсriiri "
Сопstrчс{iа
iп asfalt
чпцi sесtоr
а drчmцlчi
local L541,
drчmчl de
ассеý sрrе
ý. Tomai,
rаiопцl

,yIcoLIv GRUP,
SRL

464б897,88 0,8б km + +

Соmрапiа
,TERMoSISTEM,
SRL

5217413,26 0,8б km +

4



* Iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice sе ча iпdiса pre|ul oferteilinale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сч ceriп|ele а"Ъыр"ir"" si "Corespuпderea cu specifica|iiletеhпiсе", Se vа сопSеmпа рriп: ,,* " iП cazulbo""rpunibrii si p"in ,,-" iпЪаzul песоrеsрuпdеrii)

8, Репtru elucidarea uп_оr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч

;"rfiiý|}s,'"bilite 
in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea p.elului апоrmаI de sc5zut) s-

Informafia solicitati Rezmatul rйsрчпsчlчi

Ofertanf ii respingi/descaIifi caf i:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe lofuri cumulate п
pentru toate loturile И
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: РпdiсауiJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contracful ре loturi:

1l. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Pre[ul cel mai scёzut И
cosful cel mai scЁzut п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pre{ п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost п

(iП cazul iП care iП cadrul Procedurii de atrib_uire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, Ее voriпdica toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа bturilor аfеrепtе)

l2. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

vаlоаrеа din oferttr Рчпсtаjчl саlсцIаt
Dепumirеа

Dепчmirе factorul l
Denumire factorul n

Denumirea operatorului economic rr
Dепчmirе factorul 1

МоtiччI respingerii/descatifiйБ-



Denumire factorul п

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

Motivul rеечаlчдrii оfеrtеБ

l4.inurmаeхаminiri,evаluirii9iсompаririiofertеIordеpuse'"
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

cantitate
gi unitate

de misцrй

Рrеfчl чпitаr
(fЕrй ТVА)

Рrеtчl total
(fdrП ТVА)

Рrеfчl total
(incIusiv

Lчсriri "
Сопstrчсfiа
in asfalt
чпчi sector
а drчmчlчi
local L541,
drumul de
acces ýрrе s.
Tomai,
rаiопчl
Leova сч
lungimea de
0,8б km

,vIcoLIv
GRUP, SRL

0,8б km 5403369,62 4б4б897,88 5576277,45

Апчlаrеа procedurii de achizilie publicё:

in temeiul

15, Iпfоrmаrеа орегаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

(Informarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului delucru репtru achizi|ii se realizeazd iп ionformitae cu prevederile art. Зt al legii пr, ]зt diп з iulie2015 priviпd achizi|iile publice)

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,vIcoLIv GRIJP, SRL 07.1t.2022 e-mail: vicoliv.grup@mail.ru
Соmрапiа
"TERMOSISTEM" SRL

07.||.2022 e-mail:termosistem@mail.ru

16. Теrmепчl de аqtерtаrе репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:

n cazul in саrе valoarea estimatё а corrtracutui
este mai miсй decit рrаgчrilе prevйzute la art.2

пбzilеiпсаzч@
mijloace electronice si/sau fахп

6



alin.(3)alLegiiffi
щуlцd achiziliile publice

и ll zile in
п mijloace electronice gi/sau fахпIncazulincarevaloй

este ogalй sau mai mаrе decit pragurile
prevбzute la art. 2 alin. (3) al iegii пr. l 3 l din
3 iulie 20l5 privind achizifiile publice

mijloace electronice qVsau fахп
П 16 zilе
prin mUloace electronice gi/sau fахп

(selectali tеrmепul de. ?ýteplqre respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. t з l diп з iulie2015 priviпd achizi\iile pibli",, iпclusiv а tеrmепеlоr de as;teptare, se efectueazй iп conformitate cuPrevederile TITLUL{Л IV CaPitolul I (Calculareo T""-"iuiJfbt Co,duluiCivil il Republicii Moldova).
1 7. Сопtгасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18, Informa{ia privind achizi(ii publice durаьilе (achizifii verzi)(rubrica datd se completeazd doar iп
'л:::У,|:У!:::'!:|",d::с.hiz.i|iе pubticd iufost )phcai|riterii de durabilitate si s-a iпcheiat

:,ia, i,,"i",i,i"iii

рriп prezenta dare dy sеаmd, grupul de luсrч declard сd tеrmепul de agteptare репlrч tпcheiereaсопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdiсале afost respectat (ехсеРапd сашrilе рrечdцлrc d; й. 32 аliп. (3) at Legii пп
7

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

lпtrерriп
dеrеа:

Сч
capital

autohton

Сч
capital 

]

mixt/asoc l

iere/ lСuI
capital l

str5in l

I

NчmЕrчI
qi data

сопtrасtчIчi/асоr
dчIчi-саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtцlчi

Теrmеп de
valabilitate

aI
сопtrасtчlч
i/асоrdцlчi-

саdru

fIrй ТVА incIusiv
тчА

,,vIcoLIv
GRUP,,
SRL SRL 55 21.11.2022 45233120-б 464б897,88 5576277,45 з1.12.2023

Ач fost aplicate сritеriа репtrч achizifii publice durabile
(achizitii чеrzi)?

Vаlоаrеа U* u.П"r1'
lоtчIцi/lоtцrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al ro'o'
criterii de durabilitate:

(DA/NU)

(iпdica|isuma сu ТVД)

сгitеriчl de аtriьчirерепtrчlоtчvlоtчrilерепtrч саrе ач
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mаi scdzut а

Cel tпаi Ьuп raport calitate-pre| о

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost Е



131 diП 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice )l РrеСUm qi сd tп cazцI depuпerii coпtesta|iitor si/saurecep|ioпdrii rapoarlelor de monitorizare, aceastea аu fost ехаmiпоtе qi solulioпite.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtrч achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii
de асhiфiе, fapt репtru care роаrtd rdsрuпdеrе соп|оrm pievede1llor legale tп vigoare. 

J

Сопdчсlltоrчl grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii

(пumlее,рrепumе)

иJý
{у%|'

8



DARE DE SEANLL
nrivind modificarea contractului

Oi 
".Ьi"Цii 

рчЬliсе/асоrdчlчi-саdrч

Model - tip

pentru Persoane
Dizabilitati, muп.

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Nr.J21!* din 22 noiembrie 2022

ейБл=БГьsаmепt
varstnice si persoane cu

Chisinau
Mun. Chisinau
t ooTr;o t 00 t zBz
ýtr. \'alea Radiului- l б

02z,"96 |12

022,"96 1|2 ..

cristinastoiciu@mai l,ru

stoicliu cristina

п. Date сч privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

пI. Date сч la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

ЫЫd".t"t

05.08.2022

п"."-iй auto ritйlii сопtrасtдпtе

Nчmf,r rlеlф&ц
Nчmir de fац
E-mail оfiс!4!
Adresa de internet
p"rsoana de contact

l procedurii de

obiectul асhи

Vut*Б"rtimati_a achYaltarý4 lJfrlпв}_*--- l " *о ain cadrulПi. ;i tinK-ut procedurii (se ча ll1(ll(

р ort ilului guу еrп аmе пt al wwyy, mtе пd er, tLоJ,лпф

ffiЁ' le) рчЪliсйrilоr

uoi..iou." in jurnalul Oficial al Uniunii Ечrорепе

ffi;;Й"i-Ъ*' to."rectele) la саrе se rеfеrfl anun{ul

respectiv (dupd c,az)

|228,71з.00

Ev..1657524406525

Nr:1}7684
й

ru sе rеfеrд lа чл

Й;;";rЙ prog,urn finanlat clin fonduri ale

Uniunii Еч
Sursa de fiпап{аrе

Гtui C" achizilie/

Budei Соm
Nr: i0 СоР
Data: 08.08.2022 .

пйтчд,l0з0900.00
й"ь.iч тVд, tzзтOвO.о0

з0.11.2022

.g corduluicadruNr. qi data сопtrасtч

crrrdului-cadru

теrmеп de valabilitate
теrmеп de ехесч

Бй,еа vaiorii сопtrасlului

77,зt ain 2015, art.76, р,

Iv. Date сч privire la modificf,rile песеsаrе а fi efe,ctцate:

з1.1z.zozz



rs, L, *o,?ii;iiii?,^;:;;:';:,Yr;::;i;}Ж#\'|iiiii*,, 
sauyaloareaьuпurilоr, паturа;i amPloarea

serviciilor)

in Ьма deciziei 
1

noiembrie 2022_
08 august 2022

ш. Rezultatele ехаmiпirii:

sruрului de luсru de modificare
"u 

ГЬst incheiat acordul adilional
а contractului de achizi{ie/acordululcadru пr,Jъl || _dп _Z2

privind _ mаjо,rаrеа valorii cu 15 % а contractului 10 СоР din

financiare.

L Descrierea сirсчmstап{еlоr_слаrе ач fiсчt песеsаri modificarea:

(Sevoriпdica-otiunt7t}й;;i;;ф;:*фi::д!"|",i::::!{:ff*y{::#

Сопdчсf,tоrчl grчрчlчi de lчсrч:

Gheorghe Bejenari
(Nuпе, Рrепumе1

L.ý.
022-820-728;

1 24 et, 4; tel. : 022,820-

T;Tllireaй| yet"t actual
rlificйrii (dирd

дsепtiа Дchizi|ii РuЬliсе: muп, Chisindu, sas, Htt
' 
r?Йi 

"| 
t], i i р; ai е п d er, g ov. m d ; 

.wyyyl, 
t е п d er, с o,u : !,,

7r}it'" iфпаt а рiпt ru Solu|io паrеа С o.пtestaliilor : iщЩ
, 

;з; 

"i;, 

o|z z -в z о - о s l ; е, m ai | : с о пt е St at i i@апs с, m d ; www, апS с, m d

2

Nr. ;i data асоrdlчlчi
adi{ional

Сu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/

Dепчmirе ореrаtоr
economic



DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii publice п
de incheiere а acordului-cadru tr

de апulаrе а procedurii de atribuire l
Nr.01 din21.11.2022

1. Date сu чirе la autoritatea сопtrасtапtй:
Dепчmirеа autorititii contractante рrimйriа chetrosu, rаiопul Drochia
Localitate Satul Chetrosu, rаiопчl Drochia
IDNo 1007б01009233
Adresa satul Сhеtrоsu. raionul Drochia
Numйr de telefon 079228113
Nчmir de fax
E-mail oficial chetro su-primar@,mail. ru/е sапu-аliопа@-mаЦдд

Adresa de internet
РеrsОаПа de contact (пuпе, рrепuпе, tеlеfоп, е-mаil) Aliona EýANU, Primar

2. Date сч rе la rа de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate fiCererea ofertelor de preluri пLicitalie deschisй

nAltele: [Iпdicati|
Рrосеdчrа de achizitie rереtаtб (duрd caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de achizi{ie Bunuri п Servicii п Lucrйri Е
Obiectul achizi{iei Extinderea iluminatului stradal in satul

сhеtrоsч rаiопчl Drochia
Cod СРV 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuitE (iп cazul aplicdrii
ahor proceduri dесdl licitaIia deschisd)

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului яuуеrпаmепtаl www.mteпder. gоv.md)

Nr:ocds-bЗwdpl-Д/IQ,lý_6_3_9__l'_0_8_Q6498

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 65 3 5 754937QO?tab:contract-notice
Data publicdrii 2З septembrie 2022

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusй iп planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрёt caz) Data:-
Link-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
пLicitatie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
nSurse exteme; пАltе surse: [Fопdul rutierJ

Yаlоаrеа estimatй (e| fdrd TVA) l092 972,23 |ei

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:
'Se уа completa iп cazul iп сqrе au_fost solicitqte clarificdr

Data solicitйrii clarifi сirilоr 28 septembrte 2022, 11:ЗЗ

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitirii de clarificare In anuntul de participale р.16 criteriul 10 - cerinta

Diriginte de santier autorizat in domeniul drumuri
1а implementarea contractului de &quot;Extinderea
iluminatului stradal..&quot; care е necesitatea? _

1



Бй" ,i"i rиurtumim Ъ intrebare, Fасеm

modificari in аr,чц,tч! lgjqЦЦП*рuп...о suссiпtй а rispunsului

Zq septemb rie 2О22, 1 7 :08
Data transmiterii

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

;urma crarificariloT, sistemul Mtender, automat а

modificat data de d.рдцgl" з "&449,,
Rezumatul modifi сйrilоr

Мtепdеr, achizi|ii,mdР"Ьri.аt.Ъ BAP/alte mijloacelor de

Теr-."Лmtй de dерчпеrе Ei deschidere а

ofertelor рrеluпф

tп cazul iп care auJost operale

6. Informa{ii privind ofertele depuse
economici:

qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

rll

| !:_:+; tclqtq 1а 1п2о22_оrа 17:з0). ач depus oferta б (ýase) ofertanti:
5 аПа ra JtsГIllýllцl-rrrrrrf4 \uФ,Е ду,л",-*--,

P.oomirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratoriiNr.

1.

т
3
4

5

1018б00024415 Rotari Dmitrii

Еmсоm Е&Е S.R.L.
I

1011б00087451 Oprea Emil

1 01 0600037721 Niculin Alexandr
NбU-rк\Jll],\- r J.l\,L,

ENERGIA SRL
'Юойрапiа Еlесtriсй" S.B,L,
Тдкus-вLЕстRо s.R.L.

1003602021250 Babii carolina

100з60009273з smirnoua victoria

l 0 1 6600028925 Bugaevski
veaceslavб

de citre ореrа1torii есопomrcr:
-.,l,,i оопппmiе

Dепumirе document

Uепч Ilrtl4lur

"Compania
Electricfl"

S.R.L.

TARUS-
ELECTRo

S.R.L.
Zepto
SRL

Еmсоm
Е&Е
S.R.L.

NBU_
PRoIEcT

S.R.L.

ENERGIA
SRL

Docr,mentele се constitt шiе oferta
zепtаt, пu соrеsрuпdе)(te уu l,'Uflblllrlц yl lrl. 

1--------т prezentat l
preZentat nrezentat nepreZentat

DUAE DreZentat prezentat
preZentat prezentat

ТБrmrrlаr оfеПа. 
l

Deviz oferta, 
]

FоrmulаrеIе 3,5,7

prezentat preZentat pгeZentat prezentat

--- D"c.йente de cali]

сопsmпа рriп:, prezeпtat, перr,

Псаrе
pzpпtat. пu corespunde

Se уа
prezentat l

prezentat prezentat
геrtifiсаtеlе de

conformitate а
principalelor mаtецiаlg

preZentat prezentat prezentat

prezentat preZentat preZentat prezentat
Grеrеа de participare,
сопfоrm anexei пr,7

preZentat prezentat

prezentat preZentat preZentat
бесlаrаliе pTivind

valabilitatea
ofertei, сопf<rrm

Anexei пr, 8

prezentat prezentat preZentat

prezentat prezentat neprezentat
ýЙБаrе ае garanlia
ьапсаrб in
original, conform
Anexei пr. 9

preZentat prezentat
рrеzепtаt

prezentat preZentat prezentat neprezentat
Grагrс de ехесutаrе а

luсrбrilоr,сопfоrm
Anexei пr. l0.

preZentat prezentat

prezentat preZentat nepreZentat
Declaralie privind
ехреriеп{а similari
listй luсrйrilоr
executate qi finisate in

preZentat pгeZentat preZenIat

2



ultimii 5 ani, сопfоrm
anexei пr.12, lЗ
Declara{ie privind
dotЁrile specifice,
utilajul 9i
echipamentul necesar

репtrч indeplinirea
соrеsрчпzйtоаrе
acontractului, сопfоrm
Anexei пr. 14

preZentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat

Declaralie privind
personalul de
specialitate gi/sau а

ехреr[ilоr
propus/propugi
(Diriginte de santier
autorizat in domeniul
drumчri) pentru
implementarea
contracfului, сопfоrm
Anexei nr. l5.

prezentat prezentat prezentat prezentat preZentat neprezentat

Aviz репtru
participare la ticitaliile
publice de lчсrёri din
domeniulconstrucli ilor
qi instalaliilor, eliberat
de сtrtrе Agen}ia
pentru
Sчрrачефеrе
Теhпiсё, сопfоrm
Anexei пr. 22,

pгezentat preZentat prezentat prezentat preZentat nepreZentat

Теrmеп de garantie
pentru lucrari min 3-5
ani

prezentat I prezentat prezentat prezentat preZentat nepreZentat

Fоrmчlаrul informativ
despre ofertant

prezentat prezentat prezentat preZentat prezentat prezentat

Document sau
certificat рriп саrе se
atesta faptul са Se

respectбstandardele de

asigurare а sistemului
de management al
calitatii luсrбrilоr
(ISO 9001)/ sau

echivalentulacestuia,
сопfоrm pct. 41, din
documenta}ia standard
pentru realizarea
achiziliilor publice de

lчсr5ri.
Copia documentului
sau certificatului
confirmat рriп
sеmпёtчrб еlесtrопiсё.

prezentat prezentat preZentat prezentat prezentat nepreZentat

scrisoare de
recomandare рriп саrе
sб fie confirmat
еfесtuаrеа luсrlrilоr
calitativ gi in tеrmеп.
Copia dосumепtцlui
sau certificatului
сопfirmаt prin
sеmпtrturб electronicё.

prezentat prezentat preZentat prezentat prezentat neprezentat

se vа iпdica tп сu(Iпjоimаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпlale se vа lпdlса ,п сопJоrmuаIе сu сеrlп|еlч u,fl цuLцrr,сll,u,lq qc ,

prczeпlat, перrеzепlаt, nu ,oriiii",i rin саiul сdпd dосапепtul a/ost рrizепtаt, dar пu corespuпdeceriпyelor de calфcare))
рrlп:



пdеrеа офЦ9!9I-9g-99Iч ,le solicitate:
1. Iпfоrm

cu specifica{iileсч cerin{ele de

de mf,suri

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

8б0,.19 NIDLExtinderea
iluminatului
stradal iп
satul
Chetrosu
raionul
Drochia

вББ- в*Е S,R,L,

1б1,33Iчlцt

703,50I\4pL
вr.qв,Гсrд sKb

49t,25 MDI,

TARUýELECTRO

БББафЪоliсitаtЁ
Й;;Т;;;Бчпsului сu

jurriir.ur.u preplui anormal

de sctrzut.
се tine de includerea in

a'."ir"r local а mаtеriаlеlоr 9i

uiirujutui cu чаlоаrеа 0,0l, vtr

iпfоrmбm са acestea пч se чоr

folosi gi sunt inutile репtru

luсrбrilе се urmеаzё а It

.Ъ"iuu,., de exemplu: -Otel-

саrьоп calitate погmаlа,

i aui"u "ВСт3пс5-1", rotund,

J+-rZ rnrn nu se va folosi

dеоаrесе in caietul de sarctnl

а fost prevazuta pozitie араrtе

oentru'acest material si апumе

boz.l4 Сеrс D=l0, astfel

iпсludегеа pretului репtru

acest resurs nu poate fi

iustificattr. -Suruburi cu сар

lsemirotund пч se va folosi

deoarece tot utilajul propus

(panouri , corpuri de iluminat,

сЪпrоt" репtru соrрuri de

iluminat etc.) au in

completatie aceste surчЬчri,

Lа fёl este situalia si pentru

alte rеsчrsе din deviz, Iar

potrivit pct. 3.2,3 din

documentul normatlv

CPL.01.01-2012,la
iпtосmirеа listelor сu

cantitatile de luсrбri,

abuir.io, locale gi calculelor,

volumul lucrtrrilor se

determintr in baza

nut

Drochia vb comuntcu- J m }т: :"*:1*111
fiЖf Й"l;;ё;;*, а оfеrtеlоr de рrе1 пr,

Ж;;;;i Йр-tоозЬtовоо+sв, cod cpv

45200000-9, privind 
- 

u,hi,itionu,ea , lчсrбrilоr

;'-1;;ъ;;"' i tum inatutu i stradal in satul, chetrosu,

raionul Drochia, grцрul de lчсru ::*. 
j,::iГ::ч,1

йЪрi"r саrе e.ste j":hX;[l Ъ ''ffjЁ",,'' nlJ
соrеsрuпdе nlcr рrе

ЪЖ;;;il пlёвкёоiч арrоЬаt iп апul 2022,

Rtrspunsul urmeaztr а Гt prezentat pintr la data de 27

octombrie20zz,_., ,пul":;;i;;;;;ntu, P,i,a,iu satului Chetrosu, raro

Drochia in чrmа,*чmiпа,il Сеrеrе 1_оf:1:]о, 
d,

;;Й: о.оr-ьз*ор r -Йо- t оозs t 6806498, cod

'Cpi' +szooo00-9. privind achizitionarea. 
_

lчсrёrilоr Extinderea iluminatului stradal in satul

Chetrosu,raionulp,o.t'iu,grupuldelucru_solicitё
l ;;fiЙ Je сеа-li,},l": чРj,"fl,],"*,.н

i#;;;Ъ;';ЪЬ,itii"," imposibil de а executa

luсrаrеа):
сЬ]l"tЁоi''fоrmчlаrчl nT,3 materiale Р^,42-49

ýruьuri сч cap,:1il:}x';.|x"?fii"'oo,#T;
sirmа din otel cu са:

;ъ;i;й^ "in"*u, 
diametru 3,0 mm, Role de

,i,Ы ;;, р 
l_:-ii":lýi,l l"ITi ?ýffi,T

calitate normala, mаrсi

;;';;,'i;; de'bitum "БТ-l23") costul ре pi{tr а

чJ"Бr.r"rsе nu poate Гr 0,0l lei tonu_ ., "n 1,'_acestul l'эцIDw ""'"*-,,з bateriale р,5|"74, 
,16-

Сопfоrm formularul nr,3 maтerra'o_';'i,'ll,
;;Ё^Ыili-r"rч""tо, nu poate fi 0,0l lei ре

unitate.
CoJЬ formularul пr,3 utilaje Р,1-4 costul h-ut, а

mecanismelor de constructie sunt inclus,r*::зl
0,01 leiлr-ut, de asemenea sunt aplicate diminuat

"brtur 
altor mecanisme (дutоhidrоаsсепsоаrе,

Zepto SRL

08.11.2022

z:.to.zozz

бреrаtоrчl



in baza descrierii luсrйrilоr -
pentru luсrйrilе de rераrаliе qi

de rеstаurаrе) сопfоrm
погmеlоr de deviz qi rеgчlilоr
de calcul а volumelor de

luсrч. Concomitent, pct. 4.2

din documentul normativ
menlionat sчрrа, рrечеdе сй
evidenlierea resurselor se

efectueazб in conformitate cu
поrmеlе de deviz in vigoare

ре teritoriul RM: - поrmе de

deviz orientative, саrе
figureaztr са Nоrmе de deviz

репtru lucrtrri de constructii,
montaj, rераrа{ii, rеstачrаrе 9i

de рuпеrе in funcjiune а

mecanismelor, puse iп
aplicare, incepind de la l
ianuarie 2002 prin ordinele
Organului Na{ional de dirijare
in Constructii1' - baza
поrmаtiчб рrорriе а

utilizatorului, din саrе fac
pafte normativele de deviz
individuale, саrе {in cont de

condiliile reale de activitate а

intreprinderii executant de

luсrёri. Astfel, mеп}iопtrm сё
pre}ul resurselor sunt bazate

ре,,сопSumurilе rеsчrsеlоr
rеаlе", са rezultat al

,,condiliilor rеаlе de activitate
а intreprinderii executant de

lчсrбri". Са de exemplu

репtrч се este nevoie de

rеsчrsul "Масаrа ре sasiu
auto la luсrаri de montare а

utilajului tehnologic (cu

exceptia conductelor
principale), 10 t" la montarea
"Automat mопо-, bi- ,

triроlаr, montat ре constructii

ре perete sau coloana, curent
pina la 100" 2. Referitor la
(Autohidroascensoare, Тurlе
telescopice - 10 lei/h-ut..
instalalii репtru sudаrе.
compresoare, ciocane Prese
hidraulice - 2,Oleilh-ut.) чй

iпfоrmйm са acest utilaj este

рrорriч Ei nu este arendat,
astfel аm putut oferi uп рrеt
minim репtrч acest utilaj.
3.Referitor la Соrр de

iluminat LED 50W - 275
lei/buc., Releu de timp,
(taimer) NTR-E-DOI - GR *-

l з00 lеi/Ьuс. Limitator de

supratensiune ОПС-l C/lP -

l25 lei/buc., prelul acesteia ре
piala RM fiind peste З00
lei/buc., чtr апехёm contul de

platё pentru aceste mаtеriаl de

la о companie specializatб cu

саrе сопluсrбm qi beneficiem

Тчrlе telescopice - 10 lеiЛr-ut., instalatii pentru

sudare, соmрrеsоаrе, ciocane Рrеsе hidraulice - 2,0

lei/h-ut,).
Este inclus diminuai costul resursei Соrр dc

iluminat LED 50W - 275 lei/buc., чаlоаrеа acestuia

mediu ре pia{Ё Гrind de 445,83 lei/buc.
Este inclus diminuat costul rеsчrsеi - Releu de timp,
(taimer) NTR-E-DO l -GR - 300 lei/buc.

Este inclus dimiпuаt costul resursei - Limitator de

supratensiune ОПС-l С/lР -125 lei/buc., preful

acesteia ре piala RM Гrind peste 300 lei/buc.

Aplicarea а рrеlurilоr ре unitate 0,0l lei, 2,00 lei,

10,00 lei pentru materialelor qi utilaje се nu rеflесtё

cheltuielilor reale pentru рrосчrаrеа acestora sau

рrосurаrеа cel pulin а rеsursеlоr energetic penftu

func{ionarea mecanismelor presupune neutilizarea

lor се va duce la imposibilitatea execu{iei lчсrlrilоr
stipulate сопfоrm caietului de sarcini sau execulia
necalitativё а acestora.
Rёspunsul urmеаzё а fi prezentat рiпй la data de 09

noiembrie 2022.



de о rеduсеrе mахimй.

25,|0.2022 Еmсоm Е&Е
S.R.L.

prt, р.еrепц Рrimйriа satului chetrosu, raionul
Drochia vtr comunicё сй in urma сопсчrsului
privind рrосеdurа Сеrеrе а оfеrtеlоr de рrе1 пr,

bcds-b3wdpl-MD-166З916806498, cod СРV
45200000-9, privind achizi{ionarea luсrtrrilоr

Extinderea iluminatului stradal in satul Chetrosu,

raionul Drochia, grupul de lucru сеrе justiГtcarea

prelului care este ехаgеrаt de diminuat qi nu

iorespunde nici рrеfчrilоr de pia!6 qi nici

Catalogului INCERCON арrоЬаt in апul 2022.

Rйspunsul urmеаzб а Гt prezentat рiпЁ la data de 2'7

octombrie 2022.

Neprezentarea rйspunsului cu
justifi саrеа pre{ului апоrmаl
de sсбzut.

Motivul respingeriildescalifi ciriiDепчmirеа operatorului есопоmiс
9. оfеrtап descalifica :nuSea

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
Pentru Гrесаrе lot fi
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitйri privind numarul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:
Pre{ul cel mai scazut tr

costul cel mai scazut п
Cel mai bun raport calitate-prel f
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate паi пultе criterii de atribuire, se yor iЙica toate criteriile de atribuire aplicate si

dепum ire а l о lur i lor ate re пlе )

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:
atribuile iп baza cel mаi Ьuп sаu cel mаi Ьuп

Factorii de ечаluаrе
vаlоаrеа din
оfеrti

Fоrmulа Punctajul calculat

Zepto SRL Total - 89,80

Prelul
7зб бз2,47

Porrderea - 80 613 8б0,39 (Рmiп/Роfеrtеi*
80%)

80

теrmепul de

execu!ie
11 luni

Ponderea- l0 100 [Т sol, min / Т
cfertei *10%)

3,80

теrmепul de

min 3ani
Ponderea - 10 5 (Т sol, mах, / Т

ofertei *10%)
6

Еmсоm Е&Е S.R.L. Total -89,42

Рrеlul
814 187,83

Ponderea - 80 678 489,8б ]2,з8

теrmепчl de
execulie
11 luni

Ponderea- 10 54 (Т sol, min / Т
ofertei *10%)

],04

6



теrmепul de
min 3ani

Ponderea - 10 J (Т sol, mах, / Т
ofertei *10%)

10

NBU-PROIEсT S.R.L. Total - 81,55

Prelul
898 99з,60

Ponderea - 80 749 |6|,зз [Р miп / Р ofertei *

80%)

65,55

Termenul de
execulie
11 luni

Ponderea - 10 38 (Т sol, min / Т
ofertei *10%)

10

теrmепul de
garanlie
min 3 ani

Ponderea - 10 5 (Т sol, max, / Т
ofertei * 10%)

6

ENERGIA SRL Total - 81,83

Pre!ul
929 644,19

Ponderea - 80 774 703,50 [Р miп / Р ofertei *

80%)

бз,з9

Termenul de
execulie
11 luni

Ponderea- 10 45 (Т sol, min / Т
ofertei * 10%)

8,44

теrmепul de
garanlie
min 3 ani

Ponderea - 10
a
J [Т sol, max, / Т

ofertei * 10%)
10

''(-пrппяпiя Electri сй" S.R.I Total -
Pretul
988 189,50

PondeTea - 80 82з 491,25 (Р miп / Р ofertei *

80%)

59,6з

Termenul de 
|Ponderea - 10

execu[te l

1l luni l

l20 iT sol, min / Т
эfеrtеi *10%)

3,|7

Termenul de
garanfie
min З ani

5 l(T sol, max, / Т

|оГеrtеi 

*l0%)
6

TARIIS_ELEсTRO S.R.L. Total -58,41

Рrе!ul
1 008 944.90

Ponderea - 80 (Рmiп/Роfеrtеi*
80%)

58,41

теrmепul de

executie
1l luni

Ponderea - 10 0 iT sol, min / Т
эfеrtеi *10%)

теrmепul de
garan{ie
Min 3 ani

Ponderea - 10 0 (Т sol, mах, / Т
ofertei * 10%)

уа сопрlеlа iп cazul iп care оfец9!заu_&!!!зsуЦgе
13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

Motivul rеечаluirii ofertelor m М Tender nu este complet 9i

lipsesc urmёtоаrеlе pozilii:
1Cablu SlP-22x25

2 Cablu АVVG 2*25
3 Cablu АVVG 3*10
4 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LЕд
0,38-10 kV ре magistrala: а sustinerilor din beton аrmаt cu un

singur picior
5 йопiаrеа stilpilor din beton аrmаt LEA 0,38, 6-10 kV cu
traverse fara adaosuri, cu uп singur picior cu о proptea

6 Montarea stilpilor din beton u.-ut LEA 0,з8, 6-10kVсu
,7



traverse fara adaosuri, cu un singur picior
7 Stalp св9,5

Modificйrile ореrаtе Anularea procedurii de achizilie publicё, deoarece lucrйrile
solicitate sunt incomplete.

1а. in urmа ехаmiпirii, evaluйrii qi соmраrйrii
аtriЬчirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie рuЬliсй:

оfеrtеlоr depuse in саdrчl procedurii de

Апчlаrеа procedurii de achizi{ie publicй:
in conformitate cu Legea пr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile publice se апulеаzй obiectul de

achizilii ,,Extinderea iluminatului stradal in satul Chetrosu raionul Drochia cu Nr: ocds-b3wdpl-MD-
16806498 сё dup1 gg з avut loc evaluarea ofertelor s-a depistat сй lucrбrile solicttatedepi

iйъmрlеtе. ýi апumе caietul de sarcini iпсйrсаt in sistem Mtender difеrё de сйtrе caietul de sarcini
prezentat la ONDRL imрrечпё cu proiectul, astfel lipsesc urmйtоаrеlе pozilii:
1Cablu SIP-2 2х25
2 Cablu АVVG 2*25
3 Cablu АVVG 3*10
4 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV ре magistrala: а sustinerilor

din beton аrmаt сu uп singur picior
5 Мопtаrеа stilpilor din beton аrmаt LEA 0,38, 6-10 kV cu trачеrsе fara adaosuri, cu un singur picior

cu о proptea
6 Montarea stilpilor din beton аrmаt LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior

7 Stalp СВ9,5.
Din acest motiv, grupul de lucru а decis anularea procedurii de achizilie public in baza art. 7 1, , alin. ( 1 )

lit. g: parcursul analizei, evaluбrii qi/sau Гrnalizйrii procedurii de atribuire se constatб erori sau

omisiuni, autoritatea contractantй aflindu-se in imposibilitatea de а adopta mёsuri corective qi decide

publicarea repetatб а procedurii de achizitii publice.

achizitii

(IпJоrпаrеа operatorilor есопоmiсi iпplica|i iп procedura despre grupului

prevederile art. 3l al Legii пr. 1 3 1 din 3 iulie 20l 5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de tru incheierea сопtrасtчlчi: пч se а

priviпd achizi|iile publice, а

Moldova).

17. Contractul de achizi{ie: пu se plicf,.

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
misчr5

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fёrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрчlui de lu
Dепumirеа ореrаtоrчlui economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

e-mail, роЕtй

de atriъuire de lucru репlru achizi|ii se realizeazd iп сопJоrпilаlе сu

Теrпепului) al Codului Civil al Republicii
de aýEptare respeclat, Calcularea lеrmепеlоr preydzule

tеrпепеlоr de agleptare, Se фсtаеаzd iп сопfоrпilаtе сu prevederile TITLULUI

8



Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

iпtrерriп-
dere

Numйrul
;i data

contractului

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitat

eal
contractul

ui

inclusiv
тчА

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса

doar in' cazul in care la рrосеdurа de achizi{ie publici аu fost

durabilitate 9i s-a incheiat contract/contracte pentru lоtлоturi репtrч
rifдrii rlp dlrrяьilifяtе): пu ýе

д" f"st aprtcrrte criterii pentru achizi{ii publice durabile
/-лЬiоi+ii ,rдrzi\?

NU

(iпdiсаli sumа cu ТVД)
vutou..u de achizi{ie сч Тvд din сопtrасt/ contracte а

lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
C"d"l срч 

"l 
bt"lui/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate

л-i4аrii .l д r|rrrqЬilifяf р:

Pretul cel mai scёzut п
costul cel mai scazut п
Cel mai bun raport calitate-pre! п

Cel mai bun rароrt саlilФg-сgýlg

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе ач

fost aplicate criterii de durabilitate:

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепаl de aEteptare репtru tпсhеiеrеа

coпtroctulai/coпtractelor indicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile Prevdzute de art, 32 аliП' (3)

al Legii пr. 131 diп З ialie 2015 priviпd achizi|iile рuЬliсе ), рrесum ;i сd iп cazal dершпеrii

coпtesta|iilor qi/sau rесер|iопdrii rapoartelor de mБпilоrizаrе, aceastea аа fost ехаmiпаtе qi

sоlu|iопаtе.

рriп рrеzепtп clare cle seamii, grupul de luсru репtru acltizilii сопfirmii соrесtitudiпеа desftlsuriirii

prociclurii cltl acltizi|ie,fapt репtrч care poartd rdsрuпслеrе сопfоrm prevederiIor legale tп vigoare,

сопduсitоrчl grupului de lчсrч ре achizi{ii: дliопа ЕýдNu

dati se completeazi
aplicate criterii de
саrе ач fost aplicate

firй ТVА

9



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr.JşLdin D. 2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM "Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21065193
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări o

Obiectul achiziţiei Separator de sens
Cod CPV 34928110-2
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

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

Nr: ocds-b3wdn 1 -MD-1665050964937
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1665050964937?tab=contract-notice
Data publicării: 06.10.2022

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

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

xDa a Nu
https :https ://exdrupo .md/wp- 
content/uploads/2022/08/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2022-Actualizat- 
05.08.2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: httDs://tender.sov.md/ro/svstem/files/ 
bap/2014/bap nr 7 0.pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 750 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor

1

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

5. Până la termenul-limită (data 28.10.2022, ora 09:00), au fost depuse următoarele oferte.

Nr. Denumirea
operatorului economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

1 SR L  T ehnolider 1 0 0 4 6 0 5 0 0 5 3 2 4 Muntean Valentina/Muntean Daniel

2 SRL D orador L u x 1 0 0 6 6 0 0 0 3 3 8 3 8 Pahomi Sergiu/Pahomi Sergiu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Tehnolider SRL Dorador Lux
Documentele ce constituie oferta

Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22) nu corespunde prezentat
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23) prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat prezentat

Documente de calificare
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7) prezentat prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor prezentat prezentat

Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 9) prezentat prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat prezentat
Raport financiar prezentat prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat prezentat
Informaţia privind asocierea (Anexanr.l 1) prezentat prezentat
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform Formularul 
(Anexa nr.l 3)

prezentat prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform 
Formularul (Anexa nr.l4)

prezentat prezentat

Lista subcontractanţilor şi părţile din contract care 
sunt îndeplinite de către aceştia (Anexa nr.15) prezentat prezentat
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Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr. 16) prezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.1.7) prezentat prezentat

Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici Formularul (Anexa nr.18)

prezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa 
nr.19) prezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător profesional Formularul 
(Anexa nr.20) prezentat prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(tară TVA)*

Cantitate 
şi unitate

fi;' de if;: 
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Separator de 
sens

SRL Tehnolider 526 200,00
600 buc.

- -

SRL Dorador Lux 603 000,00 + +

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: u sunt

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului 

economic
03.11.2022 SRL

Tehnolider
Prin ser. nr. 468 au fost solicitate următoarele 
clarificări:” 1. La cerinţa ce ţine de demonstrarea 
experienţei operatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului ce urmează 
a fi atribuit potrivit pct. 16.4, s-a solicitat 
prezentarea declaraţiei privind experienţa similară 
Formularul (Anexa nr. 12). Prezentarea copiilor 
contractelor şi a documentelor ce atestă îndeplinirea 
acestuia (facturi fiscale şi/sau acte de verificare a 
decontărilor) pe perioada ultimilor 3 ani de 
activitate. Confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. La cerinţa dată compania 
DVS a prezentat Anexa nr. 12 privind lista 
principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate şi un contract avînd ca obiect 
Echipamente fitness, ceea ce nu este similar 
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Este 
necesar să prezentaţi copia unui contract şi a 
documentelor ce atestă îndeplinirea acestuia în 
domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit.
2. Totodată, Vă informăm că în specificaţia 
tehnică solictată este indicat că separatoarele de 
sens trebuie să fie conforme cu standardul UNI 
10667:2012 (sau compatibil cu acesta, se vor 
prezenta acte de la producător ce indică

La data de 09.11.2022 
operatorul economic a 
prezentat experienţa 
similară solicitată şi 
poze cu diemensiunile 
bunurilor solicitate, 
însă acestea nu 
corespund cu cerinţele 
şi dimeniunile 
solicitate.
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corespunderea acestora cu standardul menţionat). în 
oferta prezentată doar aţi indicat că bunurile sunt 
conforme cu standardul UNI 10667:2012, respectiv 
pentru o evaluare corectă a ofertei DVS este necesar 
să prezentaţi dovezi de la producător ce ar 
demonstra că bunurile prezentate corespund 
specificaţiei indicate (poze cu dimensiunile 
solicitate, mostre, etc.)

în urma celor expuse mai sus, solicităm în 
decurs de 3 zile să prezentaţi informaţia conform 
cerinţelor menţionate în anunţ.”

11.11.2022 SRL
Dorador

Lux

Prin ser. nr. 468 au fost solicitate următoarele 
clarificări:” în cadrul procedurii de achiziţie, 
conform anunţului de participare s-a solicitat 
termenul de valabilitate a ofertelor - 60 zile. în 
Anexa nr. 8 Declaraţia privind valabilitatea ofertei, 
Dvs. aţi indicat că oferta este valabilă pentru o 
durată de 60 zile, însă conform datei indicate 
termenul dat nu constituie 60 zile.
Totodată potrivit, pct. 16.3 s-a solicitat Certificat de 
efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor - copie -  eliberat de Inspectoratul 
Fiscal (valabilitatea certificatului - conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova); Confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Certificatul prezentat 
este valabil pînă la data de 27.10.2022, însă 
conform cerinţelor este necesar să fie valabil la data 
deschiderii ofertelor, respectiv conform pct. 3B. 3 
din DUAE solicităm să prezentaţi certificatul 
valabil.
în urma celor expuse mai sus, solicităm în decurs de 
3 zile să prezentaţi informaţia conform cerinţelor 
menţionate în anunţ.”

La data de 15.11.2022 
operatorul economic a 
prezentat informaţia 
conform cerinţelor 
solicitate.

9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

SRL Tehnolider Potrivit specificaţiei tehnice s-a solicitat ca separatoarele de sens să fie 
conforme cu standardul UNI 10667:2012 (sau compatibil cu acesta, se vor 
prezenta acte de la producător ce indică corespunderea acestora cu 
standardul menţionat). în oferta prezentată aţi indicat doar că bunurile sunt 
conforme cu standardul UNI 10667:2012, respectiv pentru o evaluare 
corectă a ofertei DVS s-au solicitat dovezi de la producător ce ar demonstra 
că bunurile prezentate corespund specificaţiei indicate (poze cu 
dimensiunile solicitate, mostre, etc.). La prezentarea clarificărilor s-a 
constatat că bunurile prezentate nu corespund cu dimensiunile şi cerinţele 
solicitate şi diferă de cele prezentate de către compania DVS în specificaţia 
tehnică.
A

In urma celor expuse, se descalifică oferta prezentată de către SRL 
Tehnolider potrivit art.69 alin.6 al Legii nr.131 din 03.07.2015 -
Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: lit. a) 
ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi selecţie.
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

D en u m irea  Iotu lu i D en u m irea
o p era to ru lu i

eco n o m ic

C a n tita te  şi 
u n ita te  de  

m ă su ră

P re ţu l u n ita r  
(fă ră  T V A )

P re ţu l to ta l  
(fă ră  T V A )

P r e ţu l to ta l  
(in c lu siv  T V A )

Separator de sens
S R L

D o r a d o r
L u x

600 buc. 1 005,00 6 0 3  0 0 0 ,0 0 7 2 3  0 0 0 ,0 0

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Tehnolider i ’S.D 2022 mis.damicom(S),email.com
SRL Dorador Lux AS.A* 2022 doradorlux(2).vahoo.com

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

x 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □_______
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în cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

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

e c o n o m ic

întreprinderea: 
Cu Capital 

A utohton/ Cu 
Capital M ixt/ 
Asociere/Cu  

Capital Străin

N u m ă r u l  
ş i d a ta  

co n tr a c tu lu i/  
a co r d u lu i-  

ca d ru

C od
C P V

V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i
T erm en  d e  
v a la b ilita te  

al
co n tr a c tu lu iia r ă  T V A

inclusix
T V A

S R L  D o r a d o r  
L u x

C u  C a p ita l 
A u to h to n

S k Ă l ,  A* .Ă l
34928110-2 6 0 3  0 0 0 ,0 0 7 2 3  6 0 0 ,0 0 3 1 .1 2 .2 0 2 2

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): 
Nu este cazul

A u  fo st  a p lic a te  cr ite r ii p e n tru  ach iziţii; p u b lice  d u r a b ile  
(a ch iz iţii V erzi)?

(DA/NU)

V a lo a r e a  d e  a c h iz iţ ie  cu  T V A  d in  c o n tr a c t / c o n tr a c te  a  
lo tu lu i/lo tu r ilo r  p en tru  ca re  a u  fo s t  a p lic a te  c r iter ii d e  
d u r a b ilita te  (le i M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

C od u l C P V  a l lo tu lu i/lo tu r ilo r  p en tru  c a r e  au  fo s t  a p lic a te  
cr iter ii d e  d u r a b ilita te :

C r iter iu l d e  a tr ib u ire  p en tru  lo tu l/lo tu r ile  p en tru  c a r e  a u  fo st  
a p lic a te  c r iter ii d e  d u r a b ilita te :

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ _
(Semnătura) 

L.S. ~

6



DARE DE SEAMA 
privind modiflcarea contractului 

de achizifii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-18/2022/001din 22.11.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante x — 

DITS a Primariei mun.Haiti 
Localitate mun.Balti 
IDNO DITS -1015601000259 
Adresa mun.Balti, piafa Independentei, 1 
Numar de telefon 0231-2-10-34 (DITS); 0231- 54622, 0231-

54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial serviciulachizitiipublice®, gmail.com E-mail oficial 

dits.achizitii®,gmail.com 
Adresa de internet httD://balti.md/transparenta/achizitii-Adresa de internet 

Dublice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Liliana Ceremus , tel. 023154622 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 

Tipul procedurii de achizifie 0 Cererea ofertelor de prefuri 
•Licitatie deschisa oAltele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei (repetat) Materiale de constructii, conform 
necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 44100000-1 
Valoarea estimata a achizitiei 470 428,33far a TVA 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrulportalului 
guvernamental www. mtender. gov. md) 

Nr: ocds-b3wd p 1 -MD-1656482838544 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrulportalului 
guvernamental www. mtender. gov. md) Link-ul: https://mtender.aov.md/tenders/ocds-

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrulportalului 
guvernamental www. mtender. gov. md) 

b3wdD 1 -MD-1656482838544?tab=contract-

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrulportalului 
guvernamental www. mtender. gov. md) 

notice 
Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 29/06/2022 
Data (datele) referinfa (referinfele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera anunful 
respectiv (dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizi^ie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achizi^ie/acordului-cadru Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 
Contractul de achizifie/acordul-cadru se refera la un 
proiect ?i/sau program finan|at din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu 0 Da • 

Sursa de finan{are Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
Alte surse: Bugetul local 

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

27.07.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „Delta Forfa Securitate" 
Nr. data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr: 155 Nr. data contractului de achizifie/acordului-cadru 

Data: 03.08.2022 

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


Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-cadru Fara TVA: 386 140,34 Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-cadru 
Inclusiv TVA: 463 368,41 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execute in termen de 30 zile din data Tnregistrarii 

contractului la MF-TR Nord 

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

Tipul modificarilor Mic^orarea valorii contractului 0 
Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare • 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului 0 
Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Clauzele contractual - pet. 8.2, lit.b) 

Cre§terea pretului in urma modificarii (dupa caz) -

Modificarea anterioara a contractului de achizifii 
publice/acordului-cadru (dupa caz) 

-

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte §i dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura $i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura fi amploarea 
serviciilor) 

In urma procedurii COP nr. ocds-b3wdpl-MD-1656482838544 din 10.07.2022 de achizitionare a 
(repetat) Materiale de constructii, conform necesitdfilor DITS a Primariei mun.Balfi, au fost incheiate 
contracte de achizijie publica cu urmatorii agen|i economici: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strSin 

Numarul 
$i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului-
cadru 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strSin 

fara TVA inclusiv 
TVA 

SRL „ Delta 
Forta 

Securitate" 

Cu capital 
autohton 

155 03.08.2022 44100000-1 386 140,34 463 368,41 31.12.2022 

ICS „ Acseal 
Gaz" SRL Cu capital strSin 156 03.08.2022 44100000-1 7 916,66 9 500,00 31.12.2022 

Termen de executare a contractului - 30 zile din data inregistrarii contractului la MF-TR Nord, termen 
de valabilitate a contractului - 31.12.2022. 

VI. Descrierea circumstanfelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

Pe data de 03.11.2022, DITS a Primariei mun.Bal{i, prin demersul nr.02-10/744 din 01.11.2022, a 
solicitat micforarea cu -167 067,40 lei cu TVA ?i rezilierea unilateral a contractului incheiat cu SRL 
,J)elta Forta Securitate". 

Dna Elena Aliceanskaia, economist superior al DITS, a comunicat ca agentul economic SRL ,J)elta 
Forta Securitate" determinat ci?tigator la procedura (repetat) Materiale de constructii, conform 
necesitafilor DITS a Primariei mun.Balti nu a livrat toate bunurile in conformitate cu contractul incheiat 
nr. 155 din 03.08.2022, inregistrat la Trezoreria Teritoriala la data 16.08.2022, plna la termenul Iimitd -
16.09.2022. 
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Pe data de 19.09.2022 SRL ,J)elta Forta Securitate" a fost in^tiintat de catre DITS prin scrisoarea 
nr.02-16/628 despre responsabilitatea fafa de obligatiunile contractuale extinderea termenului de livrare 
a bunurilor pina la data de 30.09.2022. Agentul economic nu s-a incadrat in termenul extins. 

Ulterior, DITS a transmis agentului economic notificarea nr.02-16/710 din 18.10.2022 privind 
punerea in aplicare a sanctiunilor in valoare de 167,07 lei (0,1%) pentru fiecare zi de intirziere incepind cu 
data de 30.09.2022, in conformitate cu pet. 10.3 din contractul incheiat. 

Pina la 01.11.2022 bunurile au fost livrate partial, executarea contractului constituie 64%. Suma 
bunurilor nelivrate constituie 167067,41 leicu TVA. 

La §edin{a grupului de lucru pentru achizi^ii publice din 03.11.2022, dl Vitalie Balan, ?ef al Direcfiei 
juridice, a propus speciali?tilor DITS de a stabili un termen rezonabil final, in scopul indeplinirii 
obligafiunilor contractuale de catre SRL ,J)elta Forta Securitate". In baza prevederilor contractuale 
pct.8.4, DITS a Primariei mun.Bal{i urmeaza sa comunice in termen de 5 zile lucratoare, printr-o scrisoare 
motivata, agentului economic despre intenfia de a rezolvi contractul unilateral. 

Pe data de 08.11.2022 prin scrisoarea nr.02-16/762, DITS a notificat SRL ,J)elta Forta Securitate" 
privind rezilierea contractului nr.i55 din 03.08.2022, din motivul nerespectarii clauzelor contractuale ce 
tin de livrarea materialelor de construcfii. La care, agentul economic prin scrisoarea nr.31 din 14.11.2022 a 
rugat sa nu fie reziliat contractul §i a garantat ca pina la 21.11.2022 bunurile vor fi livrate 100%. 

Prin solicitarea nr.02-10/803 din 21.11.2022, speciali?tii DiTS au informat grupul de lucru despre 
faptul ca la data de 21.11.2022 SRL „Delta Forta Securitate" nu a intreprins nicio masura privind livrarea 
materialelor de construct strict necesare pentru inst i tute din subordinea DITS. 

Din motivul nerespectarii angajamentelor contractuale, a fost luata decizia de a mic^ora ji rezilia 
unilateral contractul nr. 155 din 03.08.2022, incheiat cu SRL „Delta Forta Securitate", cu aplicarea 
sanctiunilor in valoare de 167,07 lei (0,1%) pentru fiecare zi de intirziere incepind cu data de 30.09.2022, 
in conformitate cu pet. 10.3 din contractul incheiat. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul nr DAC-
18/2022/001 din 21.11.2022 a fost incheiat acordul aditional privind: 

- mic$orarea cu - 167 067,41 lei cu TVA fi rezilierea unilaterala a contractului nrJ55 din 
03.08.2022, incheiat cu SRL „Delta Forta Securitate", in conformitate cu pct.8.2 lit. b) din contract: 

8.2 Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre: 
b) Cumpdrator/Beneficiar in caz de nerespectare de catre Furnizor/Prestator a termenelor 

Denumire operator 
economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Nr. 5 data acordului 
aditional 

Valoarea modiflcarilor (dupa 
caz) 

Denumire operator 
economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Nr. 5 data acordului 
aditional 

Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

Cu capital 
autohton 1 22.11.2022 -139 222,84 -167 067,41 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISTN 
(Nume, Prenume) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi^ir.au, fos. Hince$ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun Chi$inau, bd. $tefan eel Mare fiSfdnt 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 54 din 23.11.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1007601009602 
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor 10 
Număr de telefon 022 767575 
Număr de fax 022 767575 
E-mail oficial  pretura.botanica@pmc.md 
Adresa de internet https://www.botanica.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri X   Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea Autoturism de serviciu 
Cod CPV 34100000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

În conformitate cu art. 57 din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice Autoritatea 
contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate 
atribui contracte de achiziţii publice de bunuri, 
lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor 
specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea 
estimată a achiziţiei să nu depăşească 800000 de lei 
pentru bunuri şi servicii şi 2000000 de lei pentru 
lucrări. 

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

Nr: MD-1667570700951 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1667570700951 
Data publicării: 04.11.2022 

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

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

X Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://botanica.md/planul-de-achizitii-2022-modificat-
03112022 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 410 000 
 

https://www.botanica.md/
http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost efectuate modificări 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 14.11.2022, ora 15:00), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ,,Continental” 1003600027672 Victor Șumilo 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL ,,Continental” 
Documentele ce constituie oferta 

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

Cerere de participare prezentat 

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 
Oferta prezentat 
Specificații de preț prezentat 
Specificații tehnice prezentat 

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat 
Certificate dealer oficial prezentat 

Efectuarea sistematică a plății impozitelor, taxelor 
și contribuțiilor de asigurări sociale  

prezentat 

Certificat de confirmare a calității bunului prezentat 
Existența unui centru de deservire/reciclare a pieselor prezentat 
Deservirea autoturismelor în mod prioritar 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 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
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măsură 
Achiziționarea autoturism 
de serviciu 

SRL 
,,Continental” 

410 000 1 buc. + + 

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

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

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Achiziționarea autoturism de 
serviciu 

SRL 
,,Continental” 

1 buc. 410 000 410 000 410 000 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. ___ al Legii 131/2015. 
Argumentare:  
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ,,Continental” 15.11.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu sunt 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

SRL 
,,Continental” 

 166 23.11.2022 34100000-8 410 000 410 000 31.12.2022 
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Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):Nu  

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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