












DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 15/A dtu,l-0.02.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

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

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

Denumirea autorit6{ii coqqegenlg

1007601009392

022419523,0224195 5 5Numir ile telefon
022419523

Adresa de internet
0 69 4 1 89 3 3-Gratii E lenaPersoana de contact

ume, prenurine, telefon, e-rnail

tipul procedurii de achizitie LD

0biectul achizifiei I unrdri rlp rpnnralie a strdzilor clin comuna Lru4g;l!

45200000-9Cod CPV
V"l""r*" 

"atimati 
a achizifiei )6R)6n/ o?

Nr:21058912ttlr. silink-ul procedurii (se va indica din

cadrul portalului guvernamental
urutw mtender.oov-md)

Link: ocds-b3wdp1 -MD- I 6559627 1 1 462

24.06.2022nata nubticdrii anunlului de participare

Oata lOatele) qi referinfa
publicdrilor anterioare

(referin{ele)
in Jurnalul

Oficial al Uniunii EuroPene
proiectul (proiectele) la care se

anuntul respectiv (duPd caz)

privind
referi

ftp"t contractutui de achizifie/acordului-cadru Lucriri V

ffiiie/acordul-cadru se referi la un

proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanfare Buget de stat n

D-t" de"t"i.i d" 
"iiinuire 

a contractutui 0e achizifie/

acordului-cadru 

-

25.07.2022

DORTEHTRAN,S SruD.n umit*a operatorului economic

@ui de achizifie/acordului-cadru Nr: l/A
Data:04.08.2022

V"loa."" "o"t.*tului 
de achizi{ie/acordului-cadru Fird TVA:2235503,36

Inclusiv TY A:2682604,03

Termen de valabilitate 3 1.12.2022

T.ri".nd" 9x"-tti; 602ILE

Micgorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului Z
Modificarea termenului de executarel livtarel
prestare D

Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului I

Tipul modificlrilor

Altele: IIndicali



*LZO7t, trsra nLt3l/2015 privind achizitii
-ptublice 

pct.1 @l din.contractul \ ai1 
',1O'^10! ^^''"""'-;f ut"n.i cind sint indeplinite in mod

cumuiativ urmltoarele condilii :

a) devine necesar[ achizilionarea de la

contractantul inilial a unor bunuri, lucrlri sau

r"*i.ii suplimeniare care nu au fost incluse in

;;;t*.t"t inilial, dar care au devenit strict

necesare pentru indeplinirea acestuia;

b)'schimbarea contractantului este

imoosibil[;'-'- 
.i ;;ice majorare a prelului contractului

rep.ezentind 
" valoaiea bunurilor/

lucr[rilor/serviciilor suplimentare nu

;ffi.q" rs% din valoarea contractului initial;

Temeiul juridic

@prelulactualizatal'co,ntractului d, orhitit@@ma modificilrii (dupd

fS;;; nat"" t""A modificdrile operate anterior

i valoarea acestora-ffi a contractului de

achizi-tii publice/acofiulur'c dlu (dupa caz.

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica natura qi amploarea lucrdrilor, iotrro Si cantitatea sau valoarea bunurilor' natura ;i amploarea

serviciilor)

vl.Descriereacircumstan{elorcareauficutnecesarimodificarea:
(Se vor indica motireil/arg)iint'ti *oai\iarii contractului O'":.1,'::!','l::::i:1":;::!H,

VU. Rezultatele examinirii:

ln baza deciziei gruPului de lucru a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.l/A din

ma u
de modificare

adilional privind23.09.2022 a fost incheiat acordul

(:#K k'
Conducitorul gruPului de lucru: 6fr

dlt/

mun. Chisindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt' 124 et' 4; tel':022-820-

Valoa"ea modificirilor (d

Nr. qi data acordului adi{ional Inclusiv TVA
218001,7128.09.2022

(Nume, Prenume)

www.ansc.md



DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчi-саdrч

Nr. 13 din 30.09.2022

Date сч privire la autoritatea contractanti:

Date сu рriчirе la рrосеdчrа de achizi{ie:

пI. Date сч ргiчirе la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Б,rЪ.ф Ъпеrаlё репtru protec|ia

drepturilor copilului
Dепumirеа autoritй{ii contractante

Mun. Chiqinйu
1007601009543
Str. Al. Vlahu
022 24, Б о22 2а п Ф, 0п п з0 л

Numйr de telefon
022242,7 02Numir de fax

wиM.dgpdc.md
E-mail oficial
Adresa de internet

Gh. Gatman, V. Jaruqреrsоапа de contact
(пumе, pr епumе, telefoп, e-maiL

Сеrеrеа ofertelor de рrеluri v
Licitatie deschisй а Alte|e: [Iпdi

tiput procedurii de achizifie

@lё а acoperiqului la centrul

de Zi de Socializare qi Reabilitare а Copiilor cu

Necesitбti speciale " casa s

Obiectul achizi{iei

470 271.vаlоаrеа estimatй а achiz
М: ocds-b3*dpt-M1-1-Nr. 

ýt 
't"b"Цr.ocedurii 

(se va iпdiса diп cadrul
por t alului guv еrпап,tе пt)

Link: Link:
://achizitii. md/ro/public l tendepP|Oý] 520!_

2iuп2022, 10:53баtа publicйrii anun{ului Се]щ!ЦцеI9
nutu 1o1tbte1 gi referin{a (rеfеriп{еlе)

publicйrilor anterioaie in Jurпаlul oficial al

i.Jniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)

la саrе se rеfеrй anun{ul res

Ttpr' c""tra.tului d. u.hiriti./, вurпrri п servicii п Luсrйri п

бrt.;Бtrl dq a.hizi{ie/acordul-cadru se referI la

uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale

Uniunii Ечrорепе

Nuv Dап

Sчrsа de fiпап{аrе Buget de stat v Buget CNAM п

Buget CNAS п Sursе exteme п

Alte surse: [Iпdicati]

nata oeciriei de аtriьuirе а contractului de

achizitie/ асоrdчlui-саЦ
Nr.!Х din 04.07.2022

Denumirea ореrаtоrului economic
Nr. ,,t d^t" *ntractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Nr:67
Data: l4.0б.2022

V"b".* contractului de achizi{ie/acordului-
саrIru

Fёrй TVA: 307879
Inclusiv TVA: 369454,78

теrmеп de valabilitate 30 decembrie2022



Теrmеп de executie

Iv. Date сч privire la modificйrile necesare а fi efectuate:

Tipul modificirilor Мiсqоrаrеа valorii contractului v
Маjоrаrеа valorii contractului В 7
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului сз

Altele: IIпdicatil
Temeiul iuridic Articolul 7б рuпсtul 7 litera с
Сrеqtеrеа рrе{ului in чrmа mоdifiсйrii (duрd
caz)

NU

Modificarea anterioar5 а contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (durэd caz)

Nu

Alte informafii relevante

V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor iпdiса паturа si аmрlоаrеа lucrdrilor, паturа si сапtitаtеа sau vаlоаrеа Ьuпurilоr, пatura si amploarea
serviciilor)

Мйsuri de protec{ie contra inundatiilor.
Мёrirеа unghiului de scurgere.
Montarea altei stregini.

1. Se mаjоrеаzё contractul пr. 67 incheiat la data de 14.06.2022 cu suma de 4З 022,68lei
фatruzeci qi trei mii douёzeci 9i doi,68) lei.

2. Suma contractului ш. 67 din 14.06.2022 constituie 369454,78 ( trei sute qaizeci 9i почё mii
patru sute cinzeci gi patru, 78) lei.

3. Suma contractului dupё modificare 412477,46

VI. Descrierea circumstan{elor саrе au йсчt песеsаrй mоdifiсаrеа:
(Se vor iпdica motivele/argumeпtele modificdrii сопtrасlului de achizi|ie/acordului-cadru)
МЁsчri de protectie сопtrа inundaliilor.
Мlriгеа uпфiчlчi de sсчrgеrе.
Мопtаrеа altei stre;ini.
Саrе пu ач fost incluse in proiect

VП. Rezultatele examinlrii:
iП baza deciziei grupului de lчсгч de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.lб din 2З.Og.2022
а fost incheiat acordul adilional privind mаjоrаrеа sumei contractului.

Denumire operator
economlc

Nr. qi data acordului
adifional

Vаlоаrеа modifi сйrilоr (duрй
caz)

Fбrй ТVА Inclusiv ТVА
Elinatcons SRL NR.8 28.09.2022 з4з7з|,22 4|247,1,46

Conducitorul grupului de lчсrч:

Gatman Ghеrоrghе
(Nuпе, Рrепumе)

L.ý.

Дgепliа AchiziSii Publice: muп. Chisindu, sos. Нiпсеsti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
e-mail: bap@teпder.gov.md; www.teпder.gov.md
Аgепliа Nаliопаld репtru Sоlu|iопаrеа Contestaliilor: muп. Chisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt,
652; fav 022-820-65 l ; e-mail: сопtеslаtii@апsс.md; www.апsс.md
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DARE DE SEAMA
privind modilicarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2105465(/01 din 07.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primdria comunei Bdcioi
Localitate Comuna Bdcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Comuna Bdcioi, str. Independentei 125
Numfir de telefon 022383525
NumIr de fax 022383s2s
E-mail oficial primaria.bacioi20 I I (@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

fonu Maria
022381255
mariatonu(Ebacioi.md

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

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

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea Ofertelor de Preturi

Obiectul achizi(iei Lucriri de reparalie a sdlii de festivitdli din
cadrul IP LT,,Grigore Vieru" din com. Bdcioi,
s. Bicioi

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizi{iei I 201 610,00
Nr. Ei
cadrul

link-ul procedurii (se va indica din
portalului guvernamental

wwv,. mt e n.d e r. gov. md.l

Nr: MD-1649327665289
Link-ul:
https ://achi zitii.mdh o lpublic/tend er 121 0 5 4 65 6 I

Data publicIrii anuntului de participare 07.04.2022
Data (datele) qi referin{a (referin{ele)
publiclrilor anterioare in .Iurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anunful
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi(ie/acordului-
cadru

Lucrdri

Contractul de achizifie/acordul-cadru i;
referl la un proiect qi/sau program finan{at
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan(are Buget local



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

28.04.2022

Denumirea operatorului economic ,,Luxgaz" SRL
Nr. qi data contractului de
achizif ie/acordului-cadru

Nr: 8l
Data: 05.05.2022

Yaloarea contra ctului d e achtzi[ie I acordului-
cadru

F[ra TVA: 927 125,54
Inclusiv TVA: I 112 550,65

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 120 zile

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

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica notura Si amploarea lucrdrilor, natttra Si cantitatea sau valoarea bunurilor,
natura Si amploarea serviciilor)

Lucrdrile de reparafie a sdlii de festivit6li din cadrul IP LT ,,Grigore Vieru" din com.
Bdcioi, s. Bdcioi, achizilionate prin COP nr. MD-1649327665289 urrnau a fi executate in strictd
conformitate cu devizul de cheltuieli identificat gi selectat de grupul de lucru gi verificat in
modul stabilit de lege, inaintat de Primdria com. B[cioi in documenta]ia de atribuire. insd, dupl
constatarea necesitAlii efectudrii unor lucr6ri suplimentare gi modificarea achiziliei, volumul
lucrdrilor stabilite inilial se mdregte, conform actului de constatare (diriginte, responsabil tehnic
qi beneficiar) precum qi devizului aprobat de Primarul com. Bdcioi, in sumd de 57 325,96\ei.

YI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Pe perioada executdrii lucrdrilor de reparalie a s6lii de festivitdli din cadrul IP LT ,,Grigore
Vieru" din com. Bdcioi, s. Bdcioi, conform contractului de antreprizl nr. 81 din 05.05.2022,
s-a depistat faptul cI peretii ce trebuie tencuili sunt cu deniveldri mari, fapt ce duce la necesitatea
de a tencui suplimentar cu amestec uscat pebazd,de ipsos. ln rezultat, s-a luat deciziade a aplica
un strat de tencuire cu grosimea de 5 mm pentru egalizarea (indreptarea) suprafelei. La fel, s-a
decis de a modifica uga de la intrare, din material PVC in MDF - 3.09 m2. De asemnenea, este
necesar de a efectua gi urmdtoarele procese de lucru: demontarea tablourilor electrice cu masa
metalic5, sau mase plastice pentru apartament - 1 buc., montarea tablourilor de distribulie format
panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate - 1 buc., demolarea betoanelor vechi cu mijloace
manuale, plSci prefabricate cu grosimeapdnd la 15 cm - 0.1 m3, demontarea tuburilor qi pieselor
de legdturd fasonate din fontf,, pentru canalizare, cu diametrul de 100mm - 1 buc., teva din
material plastic pentru canalizare, imbinat[ cu garnitura de cauciuc, montatl aparent sau ingropat

Tipul modificlrilor Majorarea valorii contractului n

Temeiul iuridic ArL 76 alin. 7 pct. 2 din Lesea nr. 131/2015
Creqterea pre{ului in urma modificirii
(dupd caz)

Prelul lucrdrilor se majoreazd cu 5,15 o/o,

echivalentul a 57325,96 lei

Modificarea anterioarl a contractului de
achizifii publice/acordului-ca dru (dupd coz)

Nu este cazul

Alte informafii relevante

2



sub pardoseald, avdnd diametrul de 110 mm - 0.7m., Piesd de legdturd din material plastic,
imbinatd cu gamiturl de cauciuc, avdnd diametrul de 110 mm (cot 45 gr) - 2 buc. Toate aceste
lucrdri nu au fost incluse in caietul de sarcini inifial.

in consecintd Grupul de lucru consideri necesar de a majora contractul de antreprizd nr. 81
din 05.05.2022 cu 57 325,96 lei, ceea ce constituie 5,15 % dinvaloarea contractului de achizilie
prenotat, conform devizului aprobat.

Lucririle men{ionate supra, in privinfa lucririlor de repara(ie a sllii de festivitl{i din
cadrul IP LT ,,Grigore Vieru" din com. Blcioi, s. Bicioi, sunt tehnic qi tehnologic legate
unele de altele gi constituie un tot intreg, necesare pentru buna executare a proiectului
demarat.

VII. Rezultatele examinErii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru
nr. 81 din 05.05.2022 a fost incheiat acordul adilional privind majorarea valorii contractului cu
57 325,96\ei.

lui de lucru:

\
Q,{ume, Prenume)

Publice : mun. ChiSindu, Sos. HtnceSti, 5 3 ; tel. : 022-820-703 ; fax: 022-820-

e -ma i I : b ap @t ende r. gov. md ; www. t ender. gov. md
Aglnyia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si
s/dnt, 124 et.4; tel.:022-820-652;.fax: 022-820-651;e-mail: contestatii@anic.mcl;
www.ansc.md

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr. Ei data acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
(duod caz)

Firi TVA Inclusiv
TVA

,,Luxgaz" SRL Cu capital
autohton

1 07.10.2022 47 771,63 57 325,96











DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. -12- din 18--aqa!qbu-e2022*

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorit[{ii contractante Serviciul Special Pentru
Influenfe Active asupra
Proceselor Hidrometeorologice

Localitate Mun. Chiqinau

IDNO 1 00360009443 8

Adresa yttD-2}$, mun. Chiqin[u, str. Grenoble

193

Numlr de telefon 022 403-416

Numir de fax 022 769-s35

E-mail oficial anticamera(@anti grindiq4!q4

Adresa de internet http : I I antr grindi na. md/

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

Vasile Aghenie, 022 403-466;
anticamera(@anti grindina.md

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

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de Preturi n

Licitatie deschisd n Altele: [lndicali]
Obiectul achizi{iei Lucriri cle repara{ie curenti- izolare

termici a fasadului blocului administrativ
din Unitatea SPecial[ Singere!-

Cod CPV 45321000-3

Valoarea estimatl a achizi{iei 383700,00 lei

Nr.It ttntrul procedurii (se va indica din cadrul

p o r t alul ti guv e r name nt a I www. m t e n de r. g ov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -1657 697 07 87 02

Link-ul:
http s : //achi zitii.mdl r o I Pub@

Data nubliclrii anuntului de participare 13 irllie2022

Data (datele) qi referin{a (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene piivind proiectul (proiectele) la care se

referi anun(ul respectiv (dupd cor)

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

tiput contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri r Servicii I Lucrdri I
Cr"t actrl dwchizi(ie/acordul-cadru se referl la

r fonduri aleun proiect qi/sau program finanfat dil
Uniunii Europene

Nur Dal

Sursa de finan(are Buget de stat n Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe o

Alte surse: [lndicaYi]

Data deciziei de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cadru
0l avgust2022

Denumirea operatorului economic S.R.L 'VIC DAR COM'

N.. qi clata contractului de achizilie/acordului-
cadru

Nr:65
Data: 10 august2022

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Fdr[ TVA: 269000,00
Inclusiv TVA: 322800,00

Termen de valabilitate 31decembrie2022

Termen de execu(ie 2luni



IV Date re la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului n
Maiorarea valorii contractului a
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului o
Altele: IIndicatil

Temeiul juridic Conform art.76 al.(7) pct. 1) lit.a Si pct.2)
lit.a,c pct. 9) al Legii 131/2015 privind
achiziliile publice modfficarea a devenit strict
necesard pentru indeplinirea acestia Si tn urma
unor circumstale pe core autoritatea
contractantd care aclioneaxd cu diligenld nu
ar fi putut sd le prevadd.

Creqterea pre{ului in urma modificlrii
ldupu cuz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul
actualizat al contractului de achizilii
pub I i c e/ ac or dul ui - c adruJ

Modificarea anterioari a contractului de

achizitii publice/acordului-ca dru (dttpa caz)
[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior Si valoarea acestoroJ

Alte informatii relevante

V. I)escrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica notura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea

serviciilor)
indeplinirea lucrdrilor de reparatie curent6- izolare termicd a fasadului blocului administrativ din Unitatea

Speciald Singerei s. Pepeni cu demontarea tencuielii vechi . intirirea ei cu tencuield ad[ugdtoare.

Descrierea circumstanlelor care au fhcut necesar6 modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contrqctului de qchizilie/qcordului'cadru)

ln rezultatul efectudrii ratii curentd- rzo ului blocului

administrativ din Unitatea Speciald Singerei sa depistat necesitatea lucrdrilor addugdtoare:

i anume. la demon vechi a fasadei ins mai mult
-e na fost posibil de na putut fi llns

actuald" care la rindul sdu ar fi dus la distrugerea in continuare a peretilor.

VI. Rezultatele examinlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr. 65 din t0
a fost incheiat acordul aditional privind valorii contractu

Denumire operator
economlc

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital striin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor
(dupI caz)

Firi TVA Inclusiv
TVA

S.R.L'VIC DAR
COM'

0l
18

octombrie
2022:

40350,0 48420,00

Conducitorul grupului de lucru:

V. Aghenie:
(Nume, Prenume)

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md :':":vi'*r'r'r'-/-

Agenyia Nayionald pentru Solulionarea Contestayiilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-

6 5 2 ; fax : 0 2 2 -8 2 0 -6 5 I ; e-m ail : contes t at i i@ans c. m d ; www. ans c. m d

ffi
2



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.2 din 18.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Liceul Teoretic Dorolcaia s. Dorolcaia, raionul
Dubdsari. I 0 I 3620000 I 80

Localitaie *=W*",
J-4+#i

IDNO ;, $ ffi s.Dorotcaia. raionul Dubdsari
I 01 36200001 80

Adies* ir' 
*f T

Liceul Teoretic Dorolcaia s. Dorolcaia, raionul
Dubdsari.

NumIr de telefoh '* .€g ; 
'.E;s*: 248-45-339, 248-45-2 r 0

Numir O" tr*,n,'t \ j r iEffiffifu TH 248-45-339
It dor otc aia@ g(nail. c om

Adresa de'ihternet4+", ''ffi, 'S$, . 
'"iW$

Itdorotcaia.net
B erzan Vqlentina, 0 69 804 5 5 0

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

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

rieul elo::l u4ffi:^:or, r ffi'' ./ Cererea ofertelor de nreturi
Licitatie deschis[ r Altele: flndicatil

' i

Modemizarea salii sportive la Liceul Teoretic
Dorotcaia

cod-ePV tlltttir,i 45200000-9
Valoarea estinffi'a actriiffiiei . *Sl'' ',r,i:: l 

' t176666.00
Nr: 21059938
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD -1657 7 0l 189623

leqt jindticirii anuntrutiti''Oe participare." Data publicdrii: 13 .07 .2022

Tip ul go qfiactului d'e aqlgzigiQiacord uiuiffi ru Bunuri n Servicii n Lucriri i
Contricdflrl
frolg.t 9i,
Un$nii Eu

N u  D a n

'/ Buget de stat Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: flndicatil

tun 26.07.2022

DeniimirCa ond SRL..Livart Prim"
Nr: 14
Data:04.08.2022
Fdri TVA: 701015.07
Inclusiv TVA: 84121 8.08
31.t2.2022
30.11.2022

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



,/ MicAorarea valorii contractului I
Maj orarea valorii contractului

'/ Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare tr

Modificarea termenului de valabilitate n
Rezeliereacontractului n
Aftele: IIndicalil

Ttr-lt* 
I 't'. oo 

*u" ,*n*Jtegea nr.131/03.07.201 5 privind achiziliile publice,
art.76, alin. (7), punctele (I) Si (2)J

eieqterea pre{ului in
caz)

[Se va indica dacd se utilizeaza pretul actualuat at

contractului de achizitii publice/acordului-cadruJ

[Se vor indica toate modificdrile operate anterior Si
valoarea acestoral

Alte informatii relevanted* ff' rr* 
, +ioir*

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indica natura ;i ampioarea lucrdrilor-, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, nqtura Si amploarea

serviciilor)' 
in devizul de cheltuieli, tn lista cantitdlitor de lucrdri, pentru modernizurea sdlii sportive la Liceul

Teoretic Doro{caia au fost depistate volume de lucrdri tn surplus care depd;esc necesarul qi anume

la repararea pere(ilorTn sala- sportivd,, pardoselilor, coridorului, repatarea vestiarelor cu bloc sanitur

qi duguri. chettuielite totale pintru lu$drile respective/iina ae silag0,70 tei. in rezultatul studierii

ofertei qi volumelor de facio sa constatat : de revizuit qi actualizat devizul de cheltuieli privind

excluderea lucrdrilor care nu necesitd de aJi executate qi substituirea altor lucrdri prioritare tn sumd

de 314398,91 tei la repararea pere(ilor tn sala sportivd-, pardoselilor, coridorului, repararea

vestiarelor cu bloc sanitar qi duquri.

vI. I)escrierea circumstan{elor care au ficut necesarl modificarea:

(Se vor indicq motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

in urma proiesului de lucru, fintnd cont de complexitatea lucrdrilor,inclusiv de starea de degradare

a bloculii sportiv Ei necesitatea de cheltuieli a lucrdrilor necesare de ali executste pentru asigurarea

condiliitor de igiind qi sdniitatea copiilor este necesar de substituirea unor lucrdri din ofetta

ctEtigdtoare cuivizut de excludere in sumd de 314880,70 tei qi tnlocuite cu alte lundri prioriture tn

sumd de 314398,91 lei.Totodatd manopera nu depdqeqte valoarea inclusd in oferta ini(iald-Se

modiJicd duratu de execu(ie a lucrdrilor ptnd la 30.11'2022 
, : :-^^,-.^:-. ,vr/.t o

In urma ucestor inlocuiri suma contraitului se micqoreazd cu - 481,79 lei, inclusiv TVA - 80'30 lei

VII. Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antreprizd nr.14 din 04.08.2022

inregistrat la Trizoreria Teritoriali Centru Coqnifa cu nr. 2022'0000000418 din

22.08.2022, incheiat cu SRL, Livart Prim,, in sumi de 841218,08, a fost incheiat acordul

adi{ional Nr.l din L8.I0.2022 privind micsorarea valorii contractului cu 481.79 lei. inclusiv

TVA - 80.30 lei. Dupi modificare valoarea contractului va constitui

S:1
*-:t:::l.g

pului de lucru: '(:,{,#







DЖEA DE SEAMA

de atribuire а contrachrlui de achizi{ii publice

Nr. 2 diп 25.10.2022

1. Date сч рriчirе la дчtоritаtеп contractantl:

Dепчmirеа autorititii contractante рrimбriа соmuпа valea Мате

Localitate r-пчl Uпфепi, соmчпа Valea Маrе

IDNo l 007601001 868

Аdrеsа r-пчl Uпфепi, соmuпа Vаlеа Маrе

Nrrmйг de telefon 069295291.

Nчmйr de fax 02зб 4з169

E-mail oficial оri maria-valeamare@mail.ru

Adresa de iпtеrпеt httos : //рrimаriачаlеаmаrе.md/

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

mail)

дпtосi дlехеi, +з7 З 6929 529 l,
пrimаriа-чаlеаmаге@mаil.ru

2. Date crr рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

Tiprrl рrосеdurii de аtriЬчirе aplicate Liciи;ie DeschisЁ

Рrосеdчrа de achizitie rереtай (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrч

Lчсгiri

Obiectul achizi{iei Lчсriri de construire а sistemulrri de canalizare iп
соmчпа vаlеа Маrе

Cod СРV 45300000-0
Ехрчпегеа mоtiччlчi/tеmеiчlчi privind аlеgеrеа
procedurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
pr oceduri dec dt lic ita| ia de s с his d)

Рrосеdчrа de аtriЬшirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl vl,-у,,w. mtепdеr. gоу. md)

Nr: осds-ЬЗwdр 1 -MD- 1 66З1' 547924lб
Link-ul: hфs://mtепdеr.gоч.md/tепdеrУосds-ЬЗwdр 1 -

MD- l 663 l 5 47 924|6'|.tф=contract-notice
Daй рuЬliсйrii: | 4.09 .2022

Platforma de achizi(ii publice utilizati п achizitii.md; l e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusi in рlапчl de achizi{ii
publice а autoriti{ii сопtrасtапtе

fDa пNu
Link-ul сйtге planul de achizilii publice publicat:

https ://primariavaleamare. md/wp-
content/uplo ads/2022 l LЗPlanul-de-achizitii.pdf

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente spcifice de аtriЬчirе
(duрй caz)

Nu se aplici

Sчrsа de fiпап{аrе |Buget de stat; пВчgеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе
ехtеrпе: пАltе sчrsе: Ппdiсаtil

Yаlоаrеа estimati (ei,fшd WД) 5 967 б70,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

Data solicitЁrii сlаrifi сirilоr |5.09.2022



Dепчmirеа ореrаtогчlчi есопоmiс
Ехрчпеrеа sчссiпй а soliciйгii de сlаrifiсаге sa *лiгlсаm caietul de sarcini. iп fоrmа Fl uп deviz

lipseýte, iаr altul а fost dublat

Ехрчпеrеа succinti а rйsрчпsчlшi А fost publicat caietul de sarcini Цlзеtч{цЩ
Data tBnsmiterii 16.09.2022

4. Modificiri operate in documentafia de аtriЬчirе:

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

б. Informa{ii privind ofertele depuse 9i dосчmепtеlе de сдlifiсаrе 9i аfеrепtе DUAE prezentate

de сitrе operatorii eeonomici:

Rezumatul mоdifiсirilоr А fost publicat caietul de sarcini Fl actualizat

Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
duоd caz)

РuЬliсай in SIA-RSAP ре data de |6.09-2022

Теrmеп-limiй de dерчпеrе gi deschidere а
оfеrtеlоr рrеlчпgit (dupd caz)

Pпdica|i пumdrul de zileJ

5. Рiпi la termenublimiti (data 05.10. 2022, оrа-1б : 00 ), аu depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. FCl "Capital, SRL 10036050028l0 Аdmiпistгаtоr Galciuc Igor

2. SRL"Genial-A" l006б00042l l9 Administrator Dascalescu Апdrеi

Dепчmirе document
Dепчmirеа ореrаtоrцlчi economic

FCI "Capital'SRL SRLo'Genial-A"
I)ocшmentele се constituie oferta

(Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu соrеryццфе)

рrорчпеrеа tehnici prezentat prezentat

рrорчпеrеа financiari рrеzепИt рrеzепиt
DUAE рrеzепйt ргеzепtаt

Gагапliа pentru оfеrti prezentat prezentat

I)осчmепtе de саlifiсаrе
Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соr9!рцц!9

сеrеrе de раrtiсiраrе рrеzепtаt prezentat

Declaratia nrivind valabiliиtea ofertei prezentat prezentat

Grаfiс de ехесutаrе а lucrйrilor рrеzепИt prezentat

Declaratia privind ехреriеп(а similari ргеzепtаt prezentat

Declara{ia privind lisИ рriпсiраlеlог lчсrlri
executate in ultimul ап de activitate

prezentat prezentat

Declara{ie priv ind dotЁrile spcifi се, uti lajul 9i
echipamentul песеsаr pentru indeplinirea
соrеsпuпzЁtоаrе а сопtгасtчlчi

prezentat prezentat

Declara{ie privind personalul de specialitate рrорчs
репtrч implementarea сопtrасtчlчi

prezentat prezentat

Lista suЬсопtrасtапfilоr 9i partea/pЁ(ile din
contract саrе sunt indeplinite de acegtia

preZenИt рrеzепйt

Informatii privind asocierea ргеzепtаt prezentat

Certificat de аtеsИrе tehnico-profesionali а
dirigintelui de ;апtiег 9i оrdiпul de angajare de
сйtrе operatorul есопоmiс (domeniul арi ýi

рrеzепtаt рrеzепtаt

2



canalizare)
Certificat рriчiпd lipsa datoriilor dе Ццggtu! 

jФtаl_ prezenйt prezentat

certiг*ate de conformitate la elemente din beton

аrmаt рrеfаЬriса! сарас сч rаmЁ T,levi din РVС 9i
пiеsй de lеойtrlrй. din pvc- oiatri. nisip

prezentat рrеzепйt

c.rt act 
"ч]аьоrаtоr 

autorizat pentru iпсеrсiri ale

materialelor gi elementelor de constructrie incluse in
oferti

рrеzепйt prezentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se vа iпdiса tп coпformitate сu cerin|ele diп
'dirum"пОУiо 

de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, пu соrеýрuпdе (tп cazul

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

7. Iпfоrmа{iа privind соrеýрчпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdiса pre1ul oferteifiпale (Iпfоrmа|iа priviпd
''Соrеsрuпdеrеа сч сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea cu specifica|iile tеhпiсе" , se va

,опrriпо рriп: ,,*" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritnti sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei

сч cerintele stabilite in documentafia de аtriьшirе (inclusiv justificarea рrеfului апоrшаl de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i;

I)епчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс Motivul respingerii/descalificf, rii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Репtru fiесаrе lot f

Dепцmirеа lotului
Denrrmirea

ореrаtоrчlчi есопоmiс
Рrе{чl ofertei
(fara ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
misчй

Соrеsрчпdе
rеа сu

сеriп!еlе de
calificare

Соrеsрчпdе
rеа сч

specifica{iile
tеhпiсе

Lчсriri de
сопstrчirе а
sistemшlui de
canalizare in
соmчпа valea Маrе

FCI "Capiиr'SRL 5.496.467,5з l unitate + +

SRL"Genial-A" 5.9|9.6,16,99 1 unitate + +

Data
solicitjirii

Ореrаtоrчl economic Informa{ia solicitaй Rezumatul risprrnsului
ореrаtогrrlчi есопоmiс

\0.09.2022 FCI"Capital"SRL Justificarea sаlаriшlчi
mчпсitоrilоr de 47104 h-
оm indicatin mапорri

Орегаtоrчl есопоmiс а justificat

рriп faptul сi plata mчпсitоrilоr а
fost stдbilitý de 47,04 lеi/оrа iп
сопfоrmitдtе сч salariile tarifare а
mчпсitоrilоr - constructori de
categoria 3, сопfоrm Anexei пr. 1

la HG пr.743 din 11.0б.2(Ю2 сч

ргiчirе la sаlдrizдrеа angaja{ilor
din unitёfile сч дчtопошiе
fiпапсiай, а anexat пmепdаmепtчl

3



репtru mai multe loturi счmчlаtе п
pentru toate loturile в
дltе limitnri privind пчmёrul de loturi care pt fi afiibuite aceluiaqi ofertarrt: [Iпdiса|U

Justificarea deciziei de а пч atribui contracful ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrеfчl cel mai scёzut l
cosful cel mai scйzut п
Cel mai bun rарrt calitate-pre! п
Cel mai bun rароrt calitate-cost в

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, ýе vоr

iпdica toate criteriile de aiibuire oplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12.Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va соmрlеtа репtrЧ loturile care аu fost atribuite iП baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate,

pre| sau cel паi Ьuп raport calitate,cost)

13. Rеечаlцаrеа оfеrtеlоr:

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

Motivul rеечаlчirii ofertelor
Modiflcirile ореrаtе

14. iп чrmа ехаmiпЁri, evaluiirii Ei соmраririi ofertelor depuse in саdrul рrосеdurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

tr'actorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrti Рчпсtаjчl calculat

Dепumiтеа operatorului economic 1 Total

Dепumirе factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirе factorul n Ропdеrеа

DenumiTea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ропdеrеа

Dепчmirеа
lоtчlшi

I)епцmirеа
орrаtоrчlчi

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
misцЁ

Рге{чl чпitаr
(mй тчл)

Рrе{чl total
(Iай тчл)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчл)

Lчсriri de
сопstrчirе а
sistemului de
canalizare in
соmчпа valea
Маге

FCI'Capital7'SRL 1 unitate 5 496 467ý3 5 496 467ý3 б 595 7б1,03

Апчlаrеа procedurii de achizilie рuЬliсё:
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in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implicali tп procedura de atribuire despre deciziile yupului de
Iucru репtru achizi|ii se realizeazй iп сопfоrmitаtе cu prevederile art. 3] al Legii пr. ]3I diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de a9teptare репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:

(Selectayi tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrпепеlоr prevdzute de Legea пr. 13] diп 3
iulie 20I5 рriviпd achizi|iile publice, iпсlusiу а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI П/ Capitolul I (Calcularea Теrtпепului) ol Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Сопtrасtчl de асhИtiе/асоrdчl-саdrш incheiat:

15. Iпfоrmаrеа орегаtоrilог есопоmiсi despre decИile gгuprrlui de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепчmiгеа орrаtоrчlчi
есопоmiс

Data tгansmiterii Modalitatea de transmitere

FCI "Capital" SRL 12.10.2022 SИ RSAP, e-mail
SRL"Genial-A" 12.10.2022 SИ RSAP, e-mail

In cazul in саrе чаlоаrеа estimaй а contractului este
mai mici decAt рrаgчrilе previzute laart.32 alin. (1)
al Legii пт. 1 3 1 din 3 iulie 201 5 privind achiziliile
publice

П б zile in cмul transmiterii comuniciriiprin
miiloace electronice s7sau fax п

] t t zite in cazul netransmiterii соmuпiсlrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in care чаlоаrеа estimaй а contractului este
egali sau mai mаrе decбt рrаguгilе рrечfuutе la аrt.
З2 alin. (l) al tюgii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

П l 1 zile in cazul trапsmitегii соmчпiсйrii рriп
miiloace еlесtrопiсе ýi/sau fax п
П lб zile in cazul пеtrапsmitеrii соmчпiсirii рriп
miiloace elecfronice si/sau fax п

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Iпtгерriпdеrеа
Crr capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сч capital

striiп

Nчmiгчl
gi data

еопtгасtчlчi/
асоrdцlцi-

cadnr

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtшlчi Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/асоrdчlчi-

cadru

frrй ТVА inclusiv
тчл

FCI
"CAPITAL"

SRL

Capital
Autohton

071
25.10.2022 45300000-0 5496467,5з 659576|,0з з1.10.2023

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii ршЬliсе dчrrЬilе (лchizi{ii veвi) (rubrica datd se соmрlеtеаzd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd autost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat
сопtrасt/сопtrасtе репtru lotЛoturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)з

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii рчЬliсе dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

(Dд/NU)

Vаlодrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lоtчlчiЛоtчrilог репtгч care ач fost aplicate criterii de (iпdica|i sumа сu ТVД)



durabilitate (lei MD):

соdчl срv al lоtцlчiлоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сгitеriчl de аtriЬчirе репtrч lоtчИоtчrilе репtгч саrе аu fost
aplicate сritеrii de durabilitate:

Pre|ul cel tпаi scdzut а

costul cel паi scdzut о

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| а

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а

Рriп рrеzепtа dore de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de цtерtаrе репtru tпсhеiеrеа

сопtrасtчlui/сопtrасtеlоr iпdicшe alost respectd (ехсерtапd cazurile рrеvdzПе de arl 32 alib (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achizфile publice ), precuttt Ei сd tп cazul depuпerii coпtesto|iilor qi/sau

rесер|iопdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, aceastea aufost ехаmiпаlе qi sоlЩiопае.

Рriп рrеzепtа dare de sеапi, grupul de luсru репtru achizi|ii сопftrmi corectitudiпea dеsfфurdrii procedurii
de achizi|ie,tapt репtru core роаrtd rdsрuпdеrе соп|оrm prevederilor kgale tп vigoare.

Conducitorul grчрчlчi de lчсrч ре achizi{ii:

Alexei Апtосi
(пuпеlе, рrепutпеlе)

6



DARti cle SFIAMA
privind atribuirea contractului de achizitii publicc

nr. ocds-b3wdp1-MD-166315ti870596 din 2l octombrie 2l)22

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

I)rinraria satLrILri Ililccana
s. fJdlccarrer. r-Lrl IIinccsti
100760r 005941
s. Bdlceana, str. Mihai l..r'ninescu nr. 17

0269i8238/026e3U2-l6
016()ltil tt3
c()r)tllhi l.hulcclrra (/ glnai l.e()n)

Gurin Gesica tel. 0620833gft.

_contab i I . bal ceal a(. @ g nr ai I . co r.r-r

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

IlpuI prqqcd u rii de atrltrg4c qrlicatg I ('crarau o.ftrIaIot
Nr:
Bunuri l

Llc pt'cttu't
Procedura de achizi,tie repelati (dupa cuz)
Tipuf obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Echipamente, utilaje si mobilier a
pentru copii din s. Balceana, raionul

Obiectul achizitiei Gradinitei
Hincesti

Cod CPV-eipl*...u 
motivutuVte.trciufui

alegerea procedurii de atribuire
apliciirii ulkr ytroc'eduri rJecat

99_3Qq000r! . D-lyqrse e,ch ipamente

Nr: ogds b3wdpl -M D-l 663 1 5tttt70596
[.ink-ul:

[t]p I,lu q. hi z.iti t . nd I r o lp u b I i c /t c n d c r I 2 1 0 63 7 02 I
I)ata pLrbl ic drii: 1 4.09.2022
+ achizitii.md; r I c-licitatic.nrtl:' r tttcndcr..ntcl

privind
(in cazul

I it'i t at iu
4s!rl!;O
Procedura de atribuire (se va inclicu din c'tulrul
portalului guvernamental
www.mtender.qov.ntd)

dc achizitii publice u tilizatl
inten(ic publicat in BAP (tluttti c,uz)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire rAcord-cadru lSiste m dinantic dc achizitic
qL,icitatle electronicd I r(.'aralog cronicd l(.'atalog clcctrttnic -nu
nflLrgct clc stat: nllugcl (rNAM: itllugct ('\.\S:
lSrrrsc c\tcfnc: lAltc sursc: lPropriil
69 583 5,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(se va completa in c'ctzul [n care au fo.s'r .s'orit,irutc cluri/it'tit.it

D e n u m i r,ea ag t q1 it 1 {i i, c q4!91_cla1 t e

Localitate

Numir de telefon
Numdr de fax

_{4tryqa de !4terqe_t
Persoana de contact (nume, prenume, tele/bn,

Platforma
Anunt de

Sursa de finantare

Vuioai.o .. t;iala rtei, tiia



Expunerea succinti
clarificare

a solicitirii de

Expunerea succint[ a rlspunsului

Data transmiterii

Data solicit[rii clarifi cirilor
n.."--i*i .rlqrtfi ili econ o- lc
Expunerea succintfl a solicitirii de
clarificare

Expunerea succinti a r[spunsului

Data transmiterii

Data solicitd ri i claiificeril,or
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

qel€-a sug-c!{a a rispunsllui
Data transmitcrii

Data solicitirii clarifi cdrilor
Denumi_rea operatoru lu i economic
lixpuncrca succinti a solicitirii de
clarificare

fLrganr sit cclncrctiza!i: l. Masa clirr irror cu chiuvct.i
(l400x60xti-50): cc csl.c rtrurinre ;.r (r0 (si cc
dinrcnsiurri sa aibA cLrr,a)'.)- - - l. Stclaj clin inor.
pentru l'cscl5 ( l00x-l00rcXX)): cc\ a grcsit cLl

marinri. in mnr. e un taburct'.) - - 3. Stclai clin inor
plat (pcntru clepozit dc crupe )(200xi(X)r700): ccr a
grcsit cLr rniu'inri. in nrrrr. c Lrrr trr[rLrrct'.)- - - Stclui
din irror (pcntrLr clcltozit tlc lcsuntc): li;-rscsc
marinri'l - - - -+. Politir clrcaptl.r (la stclaje )inscantnii
sa lie acoperite ir-r treapta cLr tat.rla I - - - Stcla jc: catc

lite sa aiba fiecare. sa lle Dlata sau sril'l
1 la masa de inox 1400 cm lungimea, 850 cm
inaltimea si 60 cm latimea. cuva sa aiba
drmensiunile de 50 cm *50 cm 2 Stelal din inox
pentru vesela, lungimea 1 m, latimea 30 de cm,
inaltimea 90 cm, 2 polite, dintre care 2 cu gril sl cu
tava de desupt 3. Stela din inox pentru crupe
lungimea 2 m, latimea 30 cm, inaltimea 70 cm,2
polite, politele sa fie gril 4 Stelaj de inox pentru
legume, lungimea de 3 5 m. latimea de B0 cm,
inaltimea de25 m, politele sa fre grrl 4 polrte

_19 scptcnrbric l0ll" 0u:-llJ

l5 scptcnrhric 1012. l(r:l(r

Garantia pentru oferta - indicatt rechizitele va

rugam

Primdria s Balceana CoO frscat 1007600iO0594Z
Banca: Trezoreria Centru Codul Bancii

lban

I -r scf tcnrhric l0ll. I 6:l7

Va rugam sa incarcati setulde docuntentc starrclart
si documentul DUAE, complctatc dc catr-c o-voastr.a

|,;venttcatt va rugam Supt. incdrcate atit duae
standart; completat cit sr documentele

I ltt scp1c41bri91 2022^ 20:13

15 septembrie 2022, 10.37

Buna ziua! Va rugam sa indicati dimensrunrle
corecte pentru pozitiile nr 20,21 si 22 din Lotul



Expunerea succinti a risPunsului

Data transmiterii

Data solicitirii clarificlrilor
D en um i rea o p erato ru l.,i .. o tt-o - i"

Data solicitdrii clarifi cirilor

Dgr" lqrgelp 9 14!9rg! ui {9r9rq i c

Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare

unerea succintd a ris unsului

Data solicitdrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului econom ic
Expunerea succintd a solicitdrii de
clarificare

pozitia 20 Etaiera cu 4 rafturi pentru centrele de

activitate- lungimea de 1 m, latimea de 45 cm,

inaltimea de 96 cm pozitia 21 Etajerit cu sertar in

mijloc pentru matertale didactice - lungimea 105

cm, latimea de 45 cm inaltimea de 190 cm pozitia

22 Dulap cu separatoare pentru lrteratura

lungimea 2 m, latimea de 45 cm, tnalttmea de 1 90-

2.00 m, 4-5 rafturi
f g septemO rie nZi, 09:16

I (r scptcrrr hric l0ll. I -{:-16

Lotul 1 dimensiuni? Care-i corecte

f fu n'ruru ai-ino,r l+Oo ctrt lttttgintca. 850 crrr

inaltimca si 60 cnr llttitttca. cLt\ i.t stl aiba

dinrcnsiLtnilc clc 50 cnt *50 ctl l. Steltrj din inor
pcntrLl vcscla. lungimea I rtt. lzrtilrlca 30 dc ctll-
inaltimea 90 cr-n. 2 politc. dintlc carc 2 cr-r gril si cu

tava de desupt 3. Stcla clin inox pcntru crllpc
lunsimea 2 In. latimca 30 cnr. irraltinrca 70 cnr. l
politc. politelc sa tle gril 4. Stclai dc irrox pctrtt'tt

lcgLrnrc. lLtngirrrca clc 1.,5 ttr. llttitrtca dc ll0 cnl.
inaltinrca clc 2,5 rr. politelc sa fic gril. 'l politc
I 9 sentembrie 2022. 08 :.50

septembrre IO.JJ

Val de cilcat lengeria - va rugam sa oferiti o

imagine-srmbol trebuie sa fie o masina de calcat
cu rola (val)? daca da, pai nu are aburi? poate
formulati rn limba rusa cum se numeste
echrpamentul?
Da este o masina de calcat cu val
https://i mages. app. goo. gl/XtrnBg PqwtLCsjCFA

1 8 septembrie 2022, 20'.28

La mobila din concretizati dimensiunile,

'1 la masa de inox 1400 cm lunoimea. 850 cm
inaltimea si 60 cm latimea. cuva sa aiba
dimensiunile de 50 cm *50 cm 2 Stelaj drn inox
pentru vesela, lungimea 1 m, latrmea 30 de cm
inaltimea 90 cm,2 polite, dintre care2 cu gril si cu
tava de desupt 3. Stela drn rnox pentru crupe
lungimea 2 m, latimea 30 cm, inaltimea 70 cm.2

I

Expunerea succintd a solicitdrii de

clarificare

Expunerea succinti a rlspunsului

Ootu tro".-it;aii

Data transmiterii

Expunerea succintd a rdspunsului

llite_, politele sa fie gril 4 Stela.l de inox pentru



legume, lungimea de 3.5

l4aftimeq de 2.5 m, politele
1 9 septembrie 2022, 0B:54

m, latimea de 80 cm,
sa fie gril, 4 polite

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au .fit,s't opcrute ntotlilic.uri)

&eZq rn altfl m o difi ci rilo r
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare
Termen-limitl de depunere;i deschidere a flndic'uli nuntdrul de .ile l-
ofertelor prelu!g!t (dlp 4 Sgr)

5. Pf,ni la termenul-limiti (data 23.09.2022, ora l0:30), au depus ol'crta -f ol'crtanti:

Nr. Denum irea op".uio.rrt.,i 
".on 

o-i.

1. Metunc'or ('om,\.ll.L
lno4rlus SRI.
Burhanox SRL

lnoxnlus SRL

'faticol SRI-
Arrstelux SRL

Lotul 1 F)chipament inox
10056000Ji-t65
I 0l I 6000399,\-/

101260002t2t7

[,gtul 3 Mobilie r.pcnlru grupc si slli
t 0 t 5600032j-1

| 1i1t1ipr1o22e62

Asociatii/
adm inistratorii

l)crcrr ('olncIiLr

[)LrrritrLr ('or ir lcnco
IlLu'aga lulia

('ollc I utianu
Strclctclri ,\cllian

6. Informatii privind
de citre operatorii

ofertele depuse qi

economici:
documentele de calificare si aferente l)LJAll prezentate

Denumire document

rea tehnicd
Pro rea financiard

Garanjia pentru ofertd

Declara!ie privind valabilitatea
of-ertei

Specificatii tehnice

Declaralie privind lista
principalel or 1i vr[ri sin-rilare
efectuate in ultirnii 3 ani de

Documentele ce constituie oferta
t'o con.\'mna prin: prczcntul, ncprazcn|(tt, ntt L'()tc.\.pun(ta)

lra:c ntut prczc n titt 
i Ir'czcnItll

ezenla.I zcntat zentat
'ezentat ntat

prazental prezcntat

de
ul. tlc f)l't':t'h I tt I

califica rc
Se va consem

prczcutat - pl'c/cntirt
prczct.rtat pt'c/cltti.lt

pt'c'l_cntat

prezentat

-pr_cz.cntat
prczcntat
prczcntat

nu L'ot'a.\:p|il7(

prcze ntat
prezcntat

'conom ic
'l'utit'ol

sRa

lt t'e,/c n t it t

plczelllt4t
prezentat
p[czelrtat

Ic

p|czcntal
pfczclttal
prczcnl.al

,ln.slelu-r

.sRt

f|e/cntitt
jrczcntat

prczental
prczcntal

p t'c,/u n L.t1

pfclclt t.rt

prc./c lt LJt

prczclttrrt
prczcntat
prezcntat

nente
rczcnl
nlal
nlul

nl uI
nlul
nlul



Copia pasaportului tehnic si termenul
de garantie (min. 2 ani), care va
derula din momentul instalarii (

ry&tql U).,_
Cifia de afaceri rnedie anuald 2019-
2021

prezenlal

actlvltate..
Prezentarea de clovezi pra.cnlul prczcntat prczc lt tilt lll'c/cn tat
confbrmita teal c alitata

usului

prezentat

prezcntat pfczcntat prcze n taI p|.czcntLtt

Declaralia privind confirmarea prezentat prezenlat prezentat
identitatii benefi ci arilor efectivi
Num[rul de inrcgistrare din l-ista
producdtorilor confbrm tic 2l 212018

ru lotul ll )

(lnformaliaprivinddenumirea doc'umenlelor prezentalese t,u intlicu in c'onfitrntittttt,t'rr t,a,intcla din
documenta{ia de atribuire ,si s'e va consemnLt prin; prezentut, nepreTenttil, nLt corespLrnle (in c'tt:ttl
cdnd documentul afost prezentat, dar nu cttrespundecerinlektr tle culi/icurc))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitufiei electronic'e .sa va inclic,u prattrl ofcrtai /inu/c
(Informa\ia privind "Corespuntlerea L'u c'crinlclc tlc c't'rlilic'ut'c ".ri "('rtre.s:puntlg.c, 1., :1tt,ti/ittrtiilt,
tehnice" . s'e vu ('onsemna prin; ,,+" in cazul c'orespuntlerii.5i prin,,-" in tuztrl nct.rt.ctlttrtttlct.iit

8' Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corcspunclerea ofertci
cu cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarca prctului anormal de
scdzut) s-a solicitat:

Operatorul Rezmatul rlspunsului operatorului cconomic
economlc

'brra 
finald

I

prezentat

p|czc ntilt

Informafia
solicitati

Denumirea
lotului

Echipamente, u

Denumirea
operatorului

economic

rtilaje si mobilier a Gridinitei per rtru copii di

(.orcspunclcrca

1 
cu specificatiilc

I 
te.hnice

ionul Hineesfi
Lot I
Echipament inox

Metancor ('om
.5'R.Z

6t 917.17 4 buc 1

lnoxolus SRL
62 224.51) 4 bLrc 1

I

Burhanox SRL 86980,00 4 buc I t

Lot 2 Utilaje Inoxplus SRL 341473.94 8 buc

Lot 3 Mobilier
pentru grupe qi
slli

Taticol SRL 209465.00 l-j0 bLrc

Anstelux SRL 278250,00 130 buc T'

Inoxplus SRL expediat oferta finala



Metancor
Com S.R.L

0Jbrtu /inula Au expediat otcrta flnala

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Motir u I rcspingcrii/rlcsca lilicarii
Preltrl a.stc ntui nttu"c clet'it 1tt'ctul firntai
ifyll8,r,ltrc
Preful este mai mare dec'il pre{ul firmci
jryjnggrgurg
Prelul c,ste mui nturc clct'it praltrl /irmai
inringtitttura

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I

Alte limitnri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi of'ertant: llnclicutil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul ne loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut f
Costul cel mai scdzut I

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

(in cazul in care in carlrul procerlurii de alribuire.yunt aplic'ule ntai ntultc c,t.itcr.ii dt,t.rtril'tuirc, .\a r,or
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor c(erentcl

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va complctcrpantru lotarile ('ore (tu /it.:t utribuile in hu:u t't'ilt,t'iilttr. t'al nttti l-trrn t.trltttr.t t'trlitttta-p,a1
sau cel mai bun raport calitate-cos,t)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn care ofertele au /os't reeyaluutc repetctt)

Denumirea operatorului econom ic
InoxPlus SRL

Burhanox SRL

Anstelux SRL

Factorii de evaluare

Denumirea o

Denumire factorul
Denumire factorul

Valoarea din oferti

.i. tt--
Puncta.iul calculat

l'ota I

Denumirea operatorului economic n 'l-ota 
I

Denumire factonrl I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevaludrii ofertelor
Modificirile orlerate



I

14. in urma examin[ri, evaludrii qicomparlriiot'crtckrr dcpuse in cadrul proccduriide atribuirc
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si

unitate dc
m [su ri

4 huc

Pret
(fI I

r 54"Echipumente inox Meluncor ('ont

s.R.,
utilaie Inoxplus SRL 8 buc 4268

Mobilier pentru siilr Taticol SRI- 130 buc t6t I

79,29

lucru pentru achizilii:
Modalitatea dc transmite re

tul unitar
r:i'IVA)

Pretul total
(trira TVA)

l'reful total
(in clu s il'
1'VA)

74 299.40

409768,72
25r358,00

l

Anularea procedurii de

in temeiuf afi.71 alin.
achizilte publici: nr.r

lit
Argumentare:

I 5. I nfo rnq qre.3r_gpe ratelLl eI
Denumirea operatorului
economic

03.10.2022

n cazul in care valoarea estimatd a contractului

Data transmiterii

l03.10.2022
03.1 0 2022
03 l0 20))
03.10.2022 | cmuiL',S1.1 R,S.1/'

Not[* Informarea operatorilor economici impticali in proc'eduru de atribuirc tlespre dcc'iziile grttpului

rle lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al I'egii nr. I 3I din 3 iulie

201 5 privind achizi1iile publice.

16. Termenul de asteptare pentru incheicrea contractului:
iniurul in .ur. uuioarea estimata a contraciuiiri I 6 zile itt citzul tt'ansrlitcrii
estemaimic6decdtpragurileprevdzuteIaar1.zL-uLLto@

3 iulie 201 5 privind E I I zile in cazul nctransmiterii conrLtnicarii

plin rnrj]oacc clcctronicc si/saLr lax i t

[.i I I zilc in cazul trarrstnitct'ii ctttttlrricitlii plirr

este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la arl. 2 alir-r. (3) al Legii nr.

qijtqacg-' clcqtrorr!gc ;i/saLr lirr I

[-] l6 zile in cazul netransnriterii cortrunicarii

iulie 2015 privind achizitiile publice

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. ('ulculureu larntutalor'ltrct'ci:trlr, ,1, I 
"grr, 

ttr' li t tlitt i
iulie 2015 privind achizi{iile publice, inclu,siv u lcrntcnclrtr tle u,stcltlurc, .\'c af at'tttatcir itt t'ttttlitt'trtittttt'
cuprevederile TITLULLll IV Clopitolul I (CulculareaT'crmcnului) ul ('odului ('ivil ul Rcltuhlicii
Moldova.

email, SIA RSAP

email, ,SIA RSAP

a ntu il. ,\ 1,4 R'\.4 l'
cnttril.,Si.lRS'l/'

c()nlriltrcanr pnll
f-ax r:

4,24

.,Metancor Com"SRL

Burhanox ,SRl.

Anstelux SRL

alin. (3) al Legii nr. 131

achizitiile oublice

in q1ijlg-ace gleg_t_lqrnicc ;i/saLr f-ar r I



Denumirea
operatorului
economic,
(rDNO)

Intreprinde
rea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie
re/
Cu capital
strdin

Numirul qi data
contractului/ I 9$
acorrlului-cadru I cPV

Metancor
Com S.R.L
t 0056000335
65

Cu ctpital
autoltton

Inoxplus SRL
10r 16000399
84

Cu capital
autoltton

Taticol SRL
101s6000323
74

Cu capital
autohton

lT.Contractele de achizi(ie incheiate :

Conducitorul grupului de lucru pcntru

Temciuc Aurelia
(Nume, Prenume)

Valoarea contractului

./ard TL',1

61917.17

341473.94

20946s.00

(indit'u!i .sumu

Termenul de
valabilitatc :r

contractului/
acu rclu lu i-
cadru

I

I

inc'ltnir

)00

Tl"l

7:l 199 .+0

3 1.I 2.2022

409768.72
3 t. I 2.2022

2513s8.00
3 t.1 2.2022

dat:i sc complctcaz:i
criterii dc
care au lbst aplicatc

t'u II',1t

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifiiil..rit truhritia
doarin cazul in care la procedura dc achizitie publica au lirst aplicatc
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pcntru lot/loturi pentru
criterii de durabilitate

NU

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au Prelttl c'cl mui .st'ct:ttl t

fost aplicate criterii de durabilitate: I Co.s.ttrl cel mui .\,t.u:ttt t

('al mui bun rttpot'l t,ulilutc-1tt.c1 r

('cl mui httn t'ul'tttt'l t'ttlilttle-tosl t

t+in ,o,iinrta (6:; i;amdTr;ti;l ie lucru ieitara iti ,rr*rtrii'riiilr,1i,ir,:,':';r':;,',',, ,':r',;;,i;:,::;
contraclulr'ti/contractelor indicate a./bst re,\pectat (exceptand cazurile pret'azute 4c ur.t i2 ulin. (3) ul
Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privindachizitiile publice ). prccum.5'i c,u in cu:rrl daptltarii
contestaliilor;i/sau recepliondrii ragtarlelor de monitorizura, ucc(t.\'tcu un fo.st a.y(tmtn(tt(, \r
solulionate

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru achizilii c.onfirmu corcttitt,rtJinau
des/dsurarii procedurii de achizitrie, fapt pentru care poartd ra,s:pundere c'onfirm prat,cr)er.ilrt. legule
in vigoare.

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

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii clc
dura bilita!. 

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

mnuturu)
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.1 din 22.10.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria com.Albota de Jos 
Localitate s.Albota de Jos 
IDNO 1007601007516 
Adresa r-nul Taraclia s.Albota de Jos 
Număr de telefon 067100708 
Număr de fax  
E-mail oficial  albotaprim@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Tataru Vitalie  067100708  albotaprim@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:------ 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru Bunuri □  Servicii  

Lucrări 

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

Pretulcelmaiscazut 

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

Nr:    
ocds-b3wdp1-MD-1661774801485 
 
Linkul:https://achizitii.md/ro/public/tender/21062461/lot/11596920  
Data publicării:29.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2493717,00 lei 

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: 

mailto:albotaprim@mail.ru
mailto:Vitalie%20%20067100708%20%20albotaprim@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661774801485
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data ___12.09.2022_, ora__09_:_00__), au depus oferta __2 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Vimpex SV 1003600013189 Gorgeag V. 
2 SRL Demavend 1003611011448 Nicolaiev C. 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Vimpex SV SRL Demavend 
Documentelececonstituieoferta 

(Sevaconsmnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanțiapentruofertă(dupăcaz) prezentat prezentat 

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

Devizeleformele F3,F5,F7 prezentat prezentat 
Cerere de participare prezentat prezentat 
Declaratiaprivindvalabilitateaofertei prezentat prezentat 
Graficul de executare a lucrarilor prezentat prezentat 
Declaratiaprivindexperientasimilara prezentat prezentat 
Declaratieprivindlistaprincipalelorlucrariexecutate in ultimul an de 
activitate 

prezentat prezentat 

Declarative privinddotarilespecifice,utilajulsiechipamentulnecesar p-u 
indeplinireacorespunzatoare a contractului 

prezentat prezentat 

Declaratieprivindpersonalul de specialitatepropus p-u 
implimentareacontractului 

prezentat prezentat 

Dovadainrejistrariipersoaneijuridice,inconformitate cu prevederilelegale 
din tara in care ofertantulestestabilit 

prezentat prezentat 

Certificate de efectuaresistematica a 
platiiimpozitelor.contributiiloreliberat de Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat 

Ultimul raport financiar vizat si inrejistrat de organelоr competente prezentat prezentat 
Certificat de atrebuire a contuluibancar prezentat prezentat 
Certificat de calitatepentrumateriale de constructii 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)) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Extinderea retelelor de 
apeduct 

SRL Vimpex SV 2 105 858.42 1 + + 
SRL Demavend 2 116 335.02 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 

13.09.2022 SRL Vimpex SV Respingerea ofertei  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Vimpex SV art. 133,134 H.G. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări. Suma 
mai mare  și lipsa formularului nr.7 din devizul 2-4-1/2 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Extinderea retelelor de 
apeduct  

SRL 
Demavend 

1 2 116 335.02 2 116 335.02 2 539 602.02 

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 Demavend 14.09.2022 №-94 demavend.com@gmail.com  
SRL Vimpex SV 14.09.2022 №-95 VIMPEXSV@gmail.com  
   
   
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

mailto:demavend.com@gmail.com
mailto:VIMPEXSV@gmail.com
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru C

od
 C

PV
 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului

/ 
acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
Demavend 

Cu capital 
autohton №38  22.10.22 

45
20

00
00

-9
 

2 116 335.02 2 539 602.02 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 fostaplicatecriteriipentru 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): 

__________________ 
(indicațisuma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
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.  



1  

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 1 din 25.10.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Doina r-nul Cahul 
Localitate Comuna Doina r-nul Cahul 
IDNO 1007601006656 
Adresa s. Doina r-nul Cahul str. Drujba 64 
Număr de telefon 027375236 
Număr de fax 027375502 
E-mail oficial primariacomuneidoinacahul@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Carmalac Serghei mob. 078435008 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

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

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 

Obiectul achiziției Servicii de supraveghere tehnica la obiectul 
“Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul 
Cahul” 

Cod CPV 71500000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării  altor  proceduri  decât  licitația 
deschisă) 

Bugetul obiectului achizitiei nu depaseste 
pragul pentru achizitionarea acestor lucrari 
prin COP 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664199298340 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1- 
MD-1664199298340 

Data publicării:26.09.2022 
Platforma de achiziții publice utilizată   achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 42,467.00 MDL 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

mailto:primariacomuneidoinacahul@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664199298340
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1664199298340
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1664199298340
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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 25.05.2021, ora0:00), au depus oferta 3 ofertanți: 
 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL "Acton-Gaz" 1006603002035 Andrei Tanov 
2. II Savca Grigore 1017608000506 Savca Grigore 

 

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

 

 
Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
SRL "Acton-Gaz" II Savca Grigore 

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

Propunerea tehnică + +  
Propunerea financiară + + 
DUAE + + 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

  

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

DUAE + +  
Specificatia tehnica + + 
Specificatia de pret + + 
Cerere de participare + + 
Declaratie privind 
valabilitatea ofertei 

 
+ 

+ 

Declarație privind lista 
principalelor prestari 
effectuate in ultemele 3 ani 
de activitate 

 
 

+ 

 
+ 
+ 

Certificat de atestare 
tehnico-profisionala in 
domeniul dat dew 
activitate (apeduct si 
canalizare) 

 
+ 

 
+ 
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Actul care atesta dreptul de 
a presta servicii in 
domeniul dat – Legitimatie 
valabila eliberata de 
ministerul Dervoltarii 
regionale si 
cvonstructiilor,valabil cel 
putin pina la 31.12.2023 

+ - 

Declaratie privind 
confirmarea identitatii 
beneficiarelor efectivi si 
neincadrarea acestora in 
situatia condamnatii pentru 
participarea la activitati ale 
unei organizatii sau grupari 
criminale, pentru coruptie, 
frauda si/sau spalare de 
bani 

 
+ 

 
- 

 
 

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

 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

 
Denumirea 

lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 
TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de 
supraveghere 
tehnica  la 
obiectul 
“Lucrari  de 
alimentare cu 
apa a   s. 
Doina r-nul 
Cahul” 

SRL "Acton-Gaz" 39,998.00 
MDL buc + + 

II Savca Grigore 40,000.00 
MDL 

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 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
II Savca Grigore Pret marit 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:   

 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

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

 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

 
Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
Servicii de 
supraveghere 
tehnica la 

SRL "Acton- 
Gaz" 

buc 39 998 MDL 39 998 MDL 39 998 MDL 
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obiectul 
“Lucrari de 
alimentare cu 
apa a s. Doina 
r-nul Cahul” 

     

 

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 "Acton-Gaz" 18.10.2022 e-mail 
II Savca Grigore 18.10.2022 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 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco 
rdului-cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv TVA 

SRL 
"Acton- 

Gaz" 

 
1 

 
25.10.2022 715000 

00-3 

 
39 998 MDL 

 
39 998 MDL 

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

 

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: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.                /22   din              .10.2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare 

patrimoniu a Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 

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

bunuri  

Obiectul de achiziţie „Lemne de foc specii moi”, pentru necesităţile 
Armatei Naţionale 

Cod CPV 09110000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

art. 56 alin.(1) lit. a),  LP nr.131/2015;  
pct.128, spct.1), HG nr.599/2020.  

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

- 
- 
- 

Platforma de achiziţii publice utilizată - 
Anunţ de intenţie publicat în BAP - 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  Nu  
Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 306111,11 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
136

natalia.croitoru
Typewriter
25
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Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 18.10.2022, ora 10:00),  a fost depusă una ofertă inițială: 

 
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 

Întreprinderea de Stat pentru  
Silvicultură Chişinău 

1003600086073 CHICU VICTOR 

 
6. Până la termenul-limită (data 19.10.2022, ora 10:00),  a fost depusă una ofertă finală: 

 
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 

Întreprinderea de Stat pentru  
Silvicultură Chişinău 

1003600086073 CHICU VICTOR 

 
7. Informații privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE 

prezentate de către operatorii economici:  

Denumire document Denumirea operatorului economic 
 

Documente de calificare ce constituie oferta inițială 
Propunerea tehnică inițială prezentat 
Propunerea financiară inițială prezentat 
Eligibilitatea ofertantului prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional 

prezentat 

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat 
Documente de calificare ce constituie oferta finală 

Specificaţii tehnice finale prezentat 
Specificații de preţ finale prezentat 

 
8. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:  

Denumirea 
lotului 

Unitate 
de 

măsură 
Cantitate 

Preţul  
ofertei inițiale 
(fără TVA)* 

Preţul 
ofertei finale 
(fără TVA)* 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Corespund
erea cu 

cerinţele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificaţiil
e tehnice 

Lemne de foc 
- specii moi 

Metru 
ster 760 306111,11 306111,11 

Întreprinderea 
de Stat pentru 
 Silvicultură 

Chişinău 

+ + 

Constatări/Comentarii:  
 
 
9. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat: Nu a fost 
10. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu a fost 
11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot  
12. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut  
13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
14. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
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15. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică:  
Denumirea lotului  Denumirea operatorului economic Unitate de 

măsură   
Cantitate  Preţul total  

(fără TVA) 

Lemne de foc 
- specii moi 

Întreprinderea de Stat pentru 
 Silvicultură Chişinău 

Metru 
ster 760 306111,11 

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost. 
 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Întreprinderea de Stat pentru 
 Silvicultură Chişinău 24.10.2022 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) 
 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 
 
Comentarii: Conform art.32 alin.(3), lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 

 
18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea 

Numărul 
și data 

contractului 

C
od

 C
PV

 Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Întreprinderea 
de Stat pentru 
Silvicultură 

Chişinău 

- 14/       10.2022 

09
11

00
00

-3
 

306111,11 330600,00 30.12.2022 

 

natalia.croitoru
Typewriter
842

natalia.croitoru
Typewriter
25.
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 
contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și 
soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md






















model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

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

tr
tr
I

Nr.02 din 15.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Primaria comunei RascaietiDenumirea autoritltii contractante
s.Rascaieti.r-ul Stefan Voda,str.Stefan cel Mare
1007601005235
s.Rascaieti.r-ul Stefan Voda,str.Stefan cel Mare
0242 -3 6-236. 060 1 9 I 906Numlr de telefon

Numir de fax
mail.ruE-mail oficial

Adresa de internet
Spiceac SilviaPersoana de contact (nume, prenume, telefon,

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri nLicitalie deschisa

nAltele: ilndicatil
Procedura de achizi{ie repetati (dupe!q)- Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizifiei Dotarea cu mobilier modern a Institutiei de

Educatie Timpurie Andries din com.Rascaieti
.r-ul Stefan Voda

Cod CPV 39100000-3

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (fn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental

wwvt.mtender.sov.md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD -1663854493569

Link-ul : ocds-b3wdp I -MD-1 663854493569

Data oublic Frii:22.09 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatl I achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.m!

Procedura a fost inclustr in planul de

achizifii publice a autoritl(ii contractante

nDa nNu
Link-ul catre ii'lanul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dund caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
rsurse externe; nAlte surse: flndicayil



Valoarea estimatil 1ei, TV. 43t458.34

3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

23.09.22 ora 12.42, 23.09.22 oral 4.58, 26.09.22
ora 15.14 ,26.09,22 ora 15.16 ,29.09.22ora07.36

Data solicitlrii clarificlrilor

Denumirea operatorului economic
l.Indicatti specificatiile tehnice si culoarea la Pal

melaminat l8mm.
2.Va rugam sa incarcati in sistem desenele

tehnice sau fotografii
3. Faceti schimbari in anuntul de participare ca

sa se excluda Formularele 3,5,7 si graficul de

executie a lucrarilor
4. Culoarea Pal melaminat de l Smm pentru
fiecare grupa va fi aleasa aparle
5. Aplicarea TVA

Expunerea succint[ a solicitirii de
clarificare

Expunerea succintl a rlspunsului

26,09.22-Culoarea la Pal milaminat 18

mm pentru fiecare grupa aparte

26.09,22 Mobilier confectionat conform
datelor din caetul de sarcini

27.09,22 Anuntul de peticipare a fost
redactat si trimis

27.D9,2?Culorile se fie diferite in aceas
galbenoalbatru

deschis,rosu,verde deschis.

30.09.2022 Daca sunteti platitori de TVA
-da

Data transmiterii

Rezumatul modifi c[rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

pndicali sursd utilizatd ;i data publicdriiJ

1s1msn-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

02.10.2022 ora 8.03-05.10.2022 ora 8.03

5. PflnI la termenul-limitl (data 05.10.2022_, ora_08_:03)o au depus oferta l- ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

l. SRL Taticol r015600032674 T. Colac

2



Denumire document
Denumirea operatorululqgq4elllt

SRL
TATICOL

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin; prezentat, neprez

Propunerea tehnicl Drezentat
Propunerea financiarl Drezentat
DUAE prezentat

Garanfia pentru ofertl
hlund aaz)

Documente de calificare
Se va consmna pri

oferta prezentat

Cert.de inregistrare Drezentit
Cwert.lipsa datoriei Drezentat
Declaratia privibnd
specif.a
utilaj ului,echipamentului
necesar pentru
indenlinirea lucrarilor

prezentat

Declaratia privind
exnerienta similara

prezentat

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici:

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
'do"cumentalia 

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

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin1elor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "CorespLtnderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile

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

8. pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor drite privind corespunderea ofertei cu

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

a solicitat:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(far[ TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mlsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot I Operator econom cl
Operator econom cn

Lot n Operator economic I

Operator economic,n

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitattr Rezmatul rflspunsului
oneratorului economic

9. Ofertan{ii respingi/descalificafi:



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut n
Costul cel mai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

atribuite aceluiaqi ofertant: fl ndica;iJ

loturi:

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

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

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: \(
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite ln baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile onerate J

14. in urma examin[ri, evalulrii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis: ,

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsurtr

Pre{ul unitar
(fnrl TVA)

Pre{ul total
(f[r[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Dotarea
mobilier
modern
lnstitutiei
Educatie

cu

a

de

SRL
TATICOL

Buc.articole
de mobilier

380860.0 457032.0
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Timpurie
Andries din
co,m.Rascaieti
,r-ul Stefan
Voda

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.77 alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL TATICOL t0.10.2022 fse specificd S]A RSAP, e-mail,
fax, postd, etcl

(lnformarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
20 | 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micf, dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

X 6 zilein cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n ll zile incazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

3 11 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selecta{i termenul de aqteptare 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 Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova),

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intrepri
nderea:

Cu
capital
autohto

nl
Cu

capital
mixt/as
ocieiQ/

Cu
capital
striin

Numflrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV Valoarea contractului

Termen
de

valabilit
ate al

contract
ului/acor

dului-
cadru

fhri TVA
inclusiv
TVA



SRL
TATICOL

41 din
15.r0.22

39100000-3 380860.0 457032.0
31.12.
2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)'.

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptore pentru tncheiereo
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepffind cozurile prevdzute de ort. 32 olin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceasteu aufost examinste Ei solu(ionate.

Prin prezeita dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitrii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legole in vigoare.

Conducdtorul grupului de lqcru pentru achizi{ii:

v
(Nume,

Au fost aplicate criterii pentru achizi.tii publice durabile (achizitrii
verzi)?

(DA/NU)

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

(indicayi suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scitzut D

Costul cel mai scitzul n

Cel mai bun raport calitate-prel t
Cel mai bun raport calitate-cost n

f*x{L!

$f ilttr*illt 19
r{ tffiAi<S,Vl fr

$ffi
ffi

fu#,.d
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.116/22 din  26.10.2022  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  olga.conovalova@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

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 „Produse pe bază de carne”, pentru necesităţile Armatei  
Naţionale 

Cod CPV 15100000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1661850539513 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661850539513?tab=contract-notice 
Data publicării: 30.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 772 500,00 

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) - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661850539513
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Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 07.09.2022, ora 13:00), au depus oferta 5 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Carnprodlux” 1014600022000 Coteleaneț Iulia 

2. SA „Augur Perla” 1002600047714 Gheorghița Ana-Lucia; 
Cosniceanu Viorel 

3. CC „Nivali-Prod” SRL 1006600010112 Pleșca Igor; Gradinaru Sergiu 
4. SRL „Produse de Familie” 1010600010111 Viorel Iacoveț 
5. SRL „Customagic” 1002600056224 Bruma Radu, Popov Nicolae 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorilor economici 

SRL 
„Carnprodlux” 

SA „Augur 
Perla” 

CC „Nivali-
Prod” SRL 

SRL „Produse 
de Familie” 

SRL 
„Customagic” 

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

Propunerea 
tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa 
nr.22) 

prezentat prezentat prezentat 
statut „în 
așteptare” prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa 
nr.23) 

prezentat prezentat prezentat 
statut „în 
așteptare” prezentat 

DUAE Documentului Unic de 
Achiziţii European 

prezentat prezentat prezentat 
statut „în 
așteptare” prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

prezentat 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 
nr.8) 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

prezentat 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este stabilit 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public naţional prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat 

Autorizaţie sanitară-veterinară de 
funcţionare a ofertantului sau certificat de 
înregistrare oficială pentru siguranţa 
alimentelor 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de 
funcționare a unității de transport” sau 
„Certificat de înregistrare oficială pentru 
siguranţa alimentelor a unității de transport” 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea 
capacităților și experienței pentru cel puțin 
12 luni de activitate. 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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)) 

1. La lotul „Mușchi de proc fiert – afumat”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul 
SRL „Carnprodlux”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative, 
prezentate de către operatorul economic SRL „Carnprodlux”, s-a constatat că acestea corespund 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune 
achiziționarea lotului „Mușchi de proc fiert – afumat” de la operatorul economic SRL „Carnprodlux”.  

2. La loturile „Conservă mixtă din orez cu carne de porc” și „ Conservă mixtă din arpacaș de orz 
cu carne de porc”, prețurile cele mai scăzute au fost propuse de către ofertantul SRL „Carnprodlux”. În 
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urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative, a mostrelor, prezentate 
de către operatorul economic SRL „Carnprodlux”, și în rezultatul investigațiilor de laborator, efectuate 
de către autoritatea contractantă, s-a constatat că, mostrele nu corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anume: 

- „Conservă mixtă din orez cu carne de porc”: masa netă indicată – 250 gr, masa netă 
determinată – 244 gr;  
Aspect exterior – masa fiartă bine, costituită din orez și carne extrem de mărunțită (tocatură), în 
proporții nedeterminabile, deși conform cerințelor documentației de atribuire s-a solicitat: 
Conservele cu aspect exterior de felul doi, masă fiartă bine, nerăsfiartă , sfărîmicioasă, fără aglomerări, 
cu bucățele de carne; conţinutul de carne: minimum 30%; 

 - „Conservă mixtă din arpacaș de orz cu carne de porc”: masa netă indicată – 250 gr, masa netă 
determinată – 243 gr;  
Aspect exterior – masa fiartă bine, costituită din arpăcaț de orz și carne extrem de mărunțită 
(tocatură), în proporții nedeterminabile, deși, conform cerințelor documentației de atribuire s-a 
solicitat: Conservele cu aspect exterior de felul doi, masă fiartă bine, nerăsfiartă , sfărîmicioasă, fără 
aglomerări, cu bucățele de carne; conţinutul de carne: minimum 30%. Reieșind din cele expuse se 
propune de a respinge oferta operatorului economic SRL „Carnprodlux”, pentru loturile „Conservă 
mixtă din orez cu carne de porc” și „ Conservă mixtă din arpacaș de orz cu carne de porc”, ca fiind 
neconformă și examinarea ofertelor următoare.  
 Următoarele prețuri pentru loturile „Conservă mixtă din orez cu carne de porc” și „ Conservă 
mixtă din arpacaș de orz cu carne de porc” au fost propuse de către ofertantul SRL „Customagic”. În 
urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor, 
prezentate de către operatorul economic SRL „Customagic”, s-a constatat că, acestea corespund 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Suplimentar, 
autoritatea contractantă a efectuat investigațiile de laborator, în urma cărora s-a confirmat 
corespunderea produselor ofertate cu produse ce urmează a fi contractate. Se propune achiziționarea 
loturilor „Conservă mixtă din orez cu carne de porc” și „ Conservă mixtă din arpacaș de orz cu carne 
de porc” de la operatorul economic SRL „Customagic”.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 

Mușchi de proc fiert 
– afumat 

SRL „Carnprodlux” 291125,00 

2500,00 

+ + 
CC „Nivali-Prod” SRL 331250,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL „Produse de 
Familie” 354150,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „Augur Perla” 393750,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Conservă mixtă din 
orez cu carne de porc 

SRL „Carnprodlux” 199875,00 
2500,00 

+ - 

SRL „Customagic” 200000,00 + + 

Conservă mixtă din 
arpacaș de orz cu 
carne de porc   

SRL „Carnprodlux” 205312,50 
2500,00 

+ - 

SRL „Customagic” 206249,99 + + 

* 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 

09.09.2022 SRL „Carnprodlux” 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii, documentelor justificative, 
specificațiilor de preț după licitare. 

A prezentat informațiile solicitate. 

30.09.2022 SRL „Customagic” Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii, documentelor justificative, A prezentat informațiile solicitate. 
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specificațiilor de preț după licitare. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL „Carnprodlux” Pentru loturile: „Conservă mixtă din orez cu carne de porc” 
„Conservă mixtă din arpacaș de orz cu carne de porc” – oferta neconformă   

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte        
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
(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   

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  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
Mușchi de proc fiert – 
afumat SRL „Carnprodlux” 2500,00 116,45 291125,00 349350,00 
Conservă mixtă din 
orez cu carne de porc 

SRL „Customagic” 
2500,00 80,00 200000,00 240000,00 

Conservă mixtă din 
arpacaș de orz cu 
carne de porc   

2500,00 82,50 206250,00 247500,00 

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 „Carnprodlux” 

18.10.2022 prin e-mail 
SA „Augur Perla” 
CC „Nivali-Prod” SRL 
SRL „Produse de Familie” 
SRL „Customagic” 

(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). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Carnprodlux” - 14/848   26.10.22 15131200-7 291125,00 349350,00 23.12.2022 
SRL „Customagic” - 14/849    26.10.22 15100000-9 406250,00 487500,00 23.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 13/ocds-b3wdp1-MD1663053666685 din 11 octombrie 2022. 
 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria s. Limbenii Noi 
Localitate s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni 
IDNO 1007601002393 
Adresa MD-4629, s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni  
Număr de telefon 0 249 70236 
Număr de fax 0 249 70236 
E-mail oficial  primlimbeniinoi@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Mihail Tarnovschi 
0 249 70236 
primlimbeniinoi@gmail.com 

 
Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției  „Reconstrucția acoperișului la Gimnaziul” localizat în 
s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni, 

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

Nu se aplică 
 

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

Nr: 13/ocds-b3wdp1-MD1663053666685  

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663053666685?tab =contract-notice 
Data publicării: 13.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md;  
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

 nu   
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Nu  

Sursa de finanțare FNDRL,  anul 2022 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3109547,00 lei 
 
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 - 
 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
 
 
Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)  

- 

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

- 

 
Până la termenul-limită (data 04.10.2022, ora 08:30), au depus oferta 1 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1 SRL “PIRAMIDGRUP” 1003602001591 Jardan Vasile 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL “PIRAMIDGRUP” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor- 2 luni prezentat 
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care 
sunt îndeplinite de aceştia 

prezentat 

Informaţii privind asocierea prezentat 
Angajament terţ susţinător financiar prezentat 
DUAE prezentat 
Propunerea tehnică prezentat 

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

Cerere de participare prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat 
Experienţă similară prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate 

prezentat 

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 

prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional prezentat 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului 

prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului 

prezentat 

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și instalațiilor 

prezentat 

Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2021 – 
31.12.2021 

prezentat 

Certificat de înregistrare prezentat 
Certificat lSO 900]:201 5 prezentat 
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Certificat lSO l400l:20I 5 prezentat 
Certificat credite bancare prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional 

prezentat 

Certificat privind cifra de afaceri medie anuala in ultimii 
3 ani 

prezentat 

Contracte, procese verbale, decezii prezentat 
Declaraţie privind 3ractic etică și neimplicarea în 3ractice 
frauduloase și de corupere 

prezentat 

Certificat deriginte șantier prezentat 
Informație privind disponibilitatea de bani lichizi/ capital 
circulant/resurse creditare 

prezentat 

EXTRAS din Registrul de stat al реrsоапеlоr juridice prezentat 
Formular informativ despre ofertant prezentat 
Garantie de ofertă  nr. 10537/13 prezentat 
Lichiditatea generala pentru 2021 prezentat 
Ofertă, Anexa la ofertă prezentat 
Certificat de garanție prezentat 
Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani prezentat 
Proces verbal sănătate și siguranța muncii prezentat 
Scrisori de recomandare 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 
Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de reparatie 
capitală 

„Reconstrucția 
acoperișului la 

Gimnaziul localizat 
în s. Limbenii Noi, r-

nul Glodeni 

 
SRL 

“PIRAMIDGRUP” 
2611205,10 

 
 

1 proiect 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

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

04.10.2022 SRL 
“PIRAMIDGRUP” 

Justificarea prețului  anormal 
de scăzut 

Operatorul economic menționează că 
beneficiază de condiții deosebit de 
avantajoase pentru procurarea 
materialelor de construcție, activând în 
acest domeniu de mai mulți ani și 
consolidând relații de încredere cu 
partenerii care le furnizează materialele. 
Operatorul este importator și producător 
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de materiale de construcții principale. 
 
 
Ofertanții respinși/descalificați:   Nu au fost 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
 
Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile         

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică              
 
Criteriul de atribuire aplicat: cel mai bun raport calitate-preţ; 
(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)  

Nr.d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1. Preţul  
Formula de calcul ( P min / P ofertei * 80%) 

80% 

2. Termenul de execuţie 
Formula de calcul (T sol.  Min / T ofertei *5%) 

5% 

3. Termenul de garanție 
Formula de calcul (T sol. Min. / T ofertei *10%) 

10% 

4. Standarde de calitate (ISO) Formula de calcul (Da-5 p.  Nu-0 p.) 5% 
5. Total  100% 

 
 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Preţul  80 2611205,10 80% 
Termenul de execuţie 5 60 zile 3,33% 

Termenul de garanție 10 7 ani 7% 

Standarde de calitate (ISO) 5 Da 5% 
Denumirea operatorului economic SRL “PIRAMIDGRUP” Total: 95.33 

 
Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 
(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) 
Lucrări de reparatie 

capitală 
SRL 

“PIRAMIDGRUP” 
 
1 proiect 2 611205,10 2 611205,10 3 133446,12 
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„Reconstrucția 
acoperișului la 

Gimnaziul localizat în 
s. Limbenii Noi, r-nul 

Glodeni 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 
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  
SRL “PIRAMIDGRUP” 04.10.2022 RSAP și 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) 
Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
Nr. și data 

contractului 
/acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu

i 

/acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
“PIRAMIDGRUP” 

 
Cu capital 
autohton 

Nr/13/ocds
-b3wdp1-
MD166305
3666685 

11.10.
2022 

45200
000-9 

2611205,10 3 133446,12 31.12.2023 

 
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 criteria pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? NU 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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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:   
  
__________Mihail TARNOVSCHI___________                          ____________________   

            (Nume, Prenume)                             (Semnătura)   
  

             L.Ș.   



DARE DE SЕЛМД
de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 34 din 26.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

.ЦедgдЦgазцФritй{ii contractante Serviciul Теlц]оlоgii InГorrna{ionale а1 MAI
Localitate Мtgцý'rцrцФ,
IDNo 1 01 360100052 l
Adresa muп. Chiýinйu, str. V. Alecsandrinr.42
Nчmйr de telefon 022-25-52-69
Numir de fax 022-25-56-|7
E-mail oficial sti(@mai.gov.md
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefoi,
e-mail)

Anastasia Caraivanova, 0 (22) 255 ЗЯ
anastasia.саrа]чапоча gоч.md

2. Date ctt privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

псеrеrеа ofertelor
IIпdica|iJ

de preluri fi ricitaliffi
Procedura de achйi{ie repetati
(dupd caz)

Nr:-

Tipul obiectului сопtrасtulчi de
achizi{ie/ асоrdчlчi-саdrч

Bunuri fi Servicii ! Luсrёri п

Obiectul achizi{iei ЕlаЬоrаrеа qi implemenйrea unui modul software pentru Sisterrпtl
informalional automatizat "Registrul dacti lo scopic'' ( S IA AFI S )

Cod СРY 48500000-з
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind аlеgеrеа procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor
pr о с е duri de с dt licit at ia de s chi s d)
Рrосеdчrа de atribuire (se va
iпdiса diп cadrul portalului
guчеrпаmепtаl
уу.уу._w.шtэцdэ!,89у,шd)

Nr. \aD-l б6?аа9939Р60
Link-ul:

Data public бrii: 06,09 .2022
Platforma de achizi{ii publice
utilizatй
Апuп{ de inten{ie publicat in
ВАР (dupd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пsistem dinamic
electronicй пСаtаlоg electronic

de achizilie пLicitalie

Sursa de fiпап{аrе фugеt de stat; пBuget CN
пAlte surse: [Iпdicatil

Vаlоаrеа estimatй aei, |drd ТVД) | ззз ззз,зз

3. clarificйri privind documentatia de atribuire: nu srurt

N Dat, ýolicitirii
clarificirilor

Dепuпirея
opefntorului

есопоmiс

Еrрuпеrеа suссiпti n so|icitiгii de съriгiiй Ехрчпеrеа ýuccinti а
riýрчпýч|ui

Data lranýmiteIii
rйsрчпsчlui

Щ achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptenderrnd



4. Моdifiсйri operate in documentalia de atribuire:

Rezumatul modificйrilor Nч sчпt

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

Cerrtrut de Tehnologii Informafionale in Finante

SIA RSAP/ electronic

Transmise operatorilor economici
inrepistrati

Data:

Termen-limitf, de dерuпеrе qi deschidere
а ofertelor prelungit

Nu
Da п Сu zi].е

I
Irll

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. "DAAC SOFTWARE SYSTEMS" SRL 100860003203 1 ton SIRBU

2. SC "RAPID LINK" SRL 1007600035161 Victor BACIU

3. "LOKMERA" SRL 100760001 1 105 Nicolai IASTBAý

5. Рiпй la termenul-limita (data 2,7.09.2о22, ora 10.00), au depus oferta 3 (trei) ofertanti:

6. Informa|ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

сЁtrе operatorii economici:

(tп!оrmаliа priviй dепuпirеа dосuпепtеlоr prezentate se уа iпdica tп conlormilale са cerin|ele din dосuпепlа|iа de.a,tribuire ýi se va сопsеmпа рriп:

prezeпtat, перlеzепlаt, пч соiфuоdе бп сЙl сапd dоаtmепtul alosl prezenlal, dar пu corespundecerin|elor de calфcare))

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Dепumirеа ореrаtоrчlui economicDenumire document
"LOKMERA" SRLSC "RAPID

LINK" SRL
"DAAC

SoFTWARE
SYSTEMS" SRL

Documentele се constituie oferta
vа сопSеmпарriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Formularul ofertei

Specifica{ia tehnicб

Specificalia de рrе1

Gаrапliа pentru оfеrtё l%

Informalii generale despre ofertant

prezeпtat
nectaralie privind demonstrarea Experienlei
in dezvoltarea solu{iilor/sistemelor TIC
pentru Autoritatile Publice Сепtrаlе Ei/sau
Locale ча constitui un avantaj imроЦqц!_

certificat de atribuire а contului Ьапсаr

Dovada iпrеgistгбrii persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile legale din 1аrа

in саrе ofertantul este stabilit

prezentat
CeПificat privind existenla sач lipsa

datoriilor fа{й de bugetul public nalional
(eliberat de Inspectoratul Fiscal)

prezeпtatprezeпtat

prezeпtat



Dепчmirеа lotului Dепчmiгеа орегаtоrul ui есопоmiс Рrе{чl ofertei
(fhrа ТVА)

cantitate
gi unitate

de misчrtr

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calilica re

Соrеsрuпdеrеа
сч specilica{iile

tehnice

Lotul 1: ЕlаЬоrаrеа 9i
implementarea unui

modul software pentru
S i stemul informational
automatizat "Registrul
dactiloscopic" (SIA

AFIS)

"DAAC SOFTWARE
SYSTEMS,,SRL 1327500,00 l buc +

SC "RAPID LINK,,SRL l493500,00 l buc + +

"LOKMERA,,SRL 1499025,00 l buc + +

*,_Iп cazul ulilizdrii licitaliei electronice se va iпdiса pre|ul oJertei fiпаlе(lnJorпa|ia priyiпd "Corespuпderea cu сеriпlе_lе dе-сафсаiе " si "Coresputtderea cu specificaliile tеhпiсе '' , ýе va сопsеmпа рriп: ,, + '' iп cazulcorespunderii ýi plin ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8, pentru elucidarea uпоr neclaritйli sau сопfiппаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificaiea prelului апоrmаl de sсёzчф s-
а solicitat:

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru fiесаrе lot fi
pentru mai multe loturi cumulate п

Data
solicittrrii

Operatorul
есопоmiс

Informa{ia soIicitati Rezumatul r5spunsului
operatorului economic

27.09,2022 "DAAC
Software
Systems" SRL

Autoritatea contractanta corrform
documentaliei de atribuire а solicitat termenul
de liчrаrе а produsului рiпй la 20 decembrie
2022, iar conform ofertei '.DAAC Software
Systems" SRL termenul este 180 de zile.

Termenul de livrare а
produsului solicitat
este de 180 zile.

27.09.2022 SC "Rapid
Link" SRL |oferta SC "RA

I 
tuturor сеriпtеlоr tehnice inaintate insй,

| 
сопfоrm Documenta{iei standard, la Capitolul
VI.02 Сеriп!е fala de participanli este
menlionat сб ,,codul sursd al sistemului пu se
аfld iп posesia МДI, prestatorul va фсtuа
lucrdrile de elaborare а modulului/aplica|iei tп
соmuп cll dezvoltatorul Sistemului (Рапgеа
D|t/ Ltd. Israel)". Din Anexa 22 Specificafii
tehnice depusй de Rapid Link SRL este indicat
сй !аrа de origine este RM iar producйtorul
Rapid Link SRL. Astfel nu а Гоst clar dасй
operatorul economic ча соlаЬоrа cu
dezvoltatorul sistemului sau este iп stare sй
asigure dezvoltarea acestuia iп lipsa codului
sursё, fiind inaintatё solicitarea de clarificare.

Operatorul economic
а comunicat сё acesta
deja соlаЬоrеаzй cu
dezvoltatorul
sistemului mentionat
supra pentru а se
incadra in termenii
stabilili.

9. Ofertanlii respinqi/descalifi cali:

Dепumiгеа opcralorului есопоmiс Motivul respingerii/descalifi ctrrii

"DAAC Software
Systems" SRL

ulerta este песопtоrmё, termenul de рrеstаrеа serviciilor este ае 
' 
80

zile gi nu соrеsрuпdе cu termenul solicitat de autoritatea contractantй
рбп5 la 20 decembrie 2022.



pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdiсаli,|

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

1 l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scёzut !
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-preJ о
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

l2. Reevaluarea ofertelor: nu sunt.

1з. in urma examinйri, evaluarii qi соmраrёrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cad

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

l5. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

rlbulrea con ul ас ulu1 ru:

Dепчmirеа lоtчlчi

!r=

Jф

Dепчmirеа
serviciului/bunului

U/M
Сапt
itate

д

Рrе{чl чпitпr
(tIrД ТVА)

Preful чпitаr
(сч ТVД

Рrе{чI total
(f{rй ТVД)

Рrеtчl total
(inclusiv ТVА)

Lotul l: ЕlаЬоrаrеа

9i implementarea
unui modul software

репtru Sistemul
informalional
automatizat
"Registrul
dactiloscopic" (SIA
AFIS)

,.]й
V)

ýZz
J
п
*
й
ii

о(л

lmplementarea ýi
сопfigчrаrеа soluliei
software de
чеrifiсаrе а
prezen{eillipsei
inregistrёrii

реrsоапеi 9i
аmрrепtеlоr papilare

Ei palmare а acesteia
in sistemul
informa{ional
automatiza
"Registrul
dactiloscopic"

1

buc
l 493 500,00 l792200,00 l 49з 500,00 l 792 200,00

Dепчmirеа operatorului economic Data trапsmitеrii Modalitatea de transmitere
SC ,, DAAC Software Systems" SRL 20.10,2022 e-mail Sсrisоаrе пr. 8/7-808l
SC ,,Rapid Link" SRL 20.10.2022 e-mail Sсrisоаrе пr. 8/7-8082

,,Lokmera" SRL 20.|0.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-8083

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevйzute la art.2
alin. (З) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice qi/sau fах п
п 1l zile in cazul netratrsmiterii comunicirii
рriп mijloace electronice 5i/sau fах п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este egalё sau mai mаrе decat pragurile
prevйzute la аrt. 2 alin. (З) al Legii nr. tЗ1 din 3
iulie 20l5 privind achiziliile publice

П 1l zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax п
п lб zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice qi/sau fax п

1 6. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:



Numйrчl
gi data

contractului

Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtului

SC,,Rapid Link"
SRL

Nr.8l din
26.10.2022

48500000-3 l 493 500,00 | 792 200,00 зl.|2.2022

рriп prezeпto dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de aEteptare репtrа tпcheierea
coпtractului/coпtractelor indicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdx,ate rlе art, 32 аtiп. (З) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice )l РrеСUm si сd iп cazul сlерuпеrii coпlesta|iilor;i/sou
rеСеР|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aa.fost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопlirmd
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе

Preqedintele grupului de lчсrч репtrч ach

Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс
Cod СРV

vаlоаrеа contractului

fir5 ТVА inclusiv ТvА

procedurii
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DARE DE SEAMA

de atritruire a contractului de achizi{ii publice

de incheiere a acordului-cadrtt
de anuiare a procedurii de atribuire

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:
Denumirea autorit[{ii contractante

Localitate
TDNO

Adresa
Numir de telefon
Numir de fax

E-mail oficial
Adresa de internet
n,r.*no de contaci (nume, pt'enume' telefon' e-

tD"t.." p.i"ire lagggglg1a de atribuire:

Tiput procedurii de atribuire a

rle achizi{ie/

ar;ordului-cad ru
Obiectul achizi{iei

Cod CPV

nutf-*o cle achizitii publice utilizatd

A*"t d" t"t"ttte publicat in llAP dupu caz)

f.frnrciS instrumente specifir:e tlc atribuire
, I-,^." . ,. ,t 1tuuuLt ru_l

Sursa de finan{are

Glr"*, ".ttt" 
ald tle i, farJ Tl/At

ffimentatia de atribuire:

(Se va complela tn cazul ln care aufost solicitate clarificari)

!X
tr
!

vul: "Reconstructta
xistente din bd.

irea Primariei

ructiei refelelor (

canalizare menaJer-

4 kv) numai PentruJa, " /

Ite cldcliri, indicate in

i.M. Directia Construclii Ca

Mun. Chisindu

I 002600047080
Str.3 I August 1989 nr.l00
022 234816
022 234876

www.dcc.md

Licitatie Publici

Bunuri n ServiciiX Lr-rcrdri

Servicii de Proiectare la obi

relelelor iriginereqti exterloare

Stefan cel Mare qi Sfint, 83, cl

mun. Chisin6u"
7 1 300000- 1

privind achiziliilePotrnit ort.2 til Legii I 3

publice din 03.07.201 5

Nr.:21062309
tenders/ r lri .i. -

ab:contract-nPtrSe
L i nk-u I : l-rttps ://mtender' gov'

l',1',..ipi \ll' i irr' lllillll
Duru puUt i. a!!29 n3 2022

Achizitii.md
Data: nr.

Link-url:

Br"rget local

390 000,00

03.09.2022
sta nsaP Mr9!49I
Sa solicita Proiectarea re

relele de aPeduct qi d

fecaloida, Iinie de cablu

cladirea Primariei sau si

sectiune nr'9 Relelele term

S. solicita Proiectarea
unerea succintd a r6s

t.

clarificare

?

elor in



t

exterioare existente pe adresa in( icat[ in anun!

03.09.2022

r solicitdrii claritlcdrilor
umirea operatorului econom_- 

-*"t-o..r."inta a solicitArii 'Je clarificare

punerea succintd a rdsPunsult'tt

03.09.2022
SIA RSAP MTender
Reconstructia retelelor de canr

lungin.rea indicata inclr-rde solurl

apelor lreteofice de Pe teritori

Primariei sau adiacent clldirilor
nr.9 Relelele termicC

lizare pluvial6 cu

) pentrlt evacllarea

rl adiacent cladirii
ndicate in secliune

S. ,ru rdsPunde la intrebare i

Multumesc Pentru inlelegere

orarul de munca.

04.09.2022

:+;-i i ^l-rifi^6ri lnr 04.09.2022
S A RSAP M'fender

illulllllYal ul'rvrolvr urs! vvv'^"'' : t:

r"*r." t*.intd a solicitdrii cle clarificare

xpunerea succintd a risPunsulut

lata transmlterll _

lata solicitarii clarifiga.rilor --
l..t 

^^^harml

nP tu rf,sPunsul din 03.09'20'

anunlului Ei Caietuh"ri de sarc

achizilionare serviciului d(

prevdzutd reconstruc!ia re

exterioare existente din bd'

Sfint.83, cladirea Primiriei mt

in seclir.ure nr.9 ,,Relelele tet

incd trei alte cladiri. Una di

Veronica Micle. 10, alta (fbra z

2,21 34. Conform
ni publicate Pentru

proiectare este

elelor inginereqti
itefan cel Mare 5i

nicipiului Chigindu'
lrice" sunt indicate

rtre care cu adresa

Jresa).

S. ua rdsPunde la intrebare

Multumesc Pentru t49l9gqr9-
n orarul de munca.

04.09.2022

AA ia 10'))

SIe nSAP M lender
,enumlfg4 trp\tlclLur urLrr .!vvrr\# , * -
Xp"*td succintd a solicitarii de clartttcare iTn t"t. ficaPeri Prevede I

termice individuale? Aceste ir

relelele interioare necesare l

terntice individuale Ei nLl

intervenlii in elementele Por

consrn"rctiilor cu adresele res

contpartinterltelor resPectivl

electricitatea) Pentru re(

interioare ale cladirilor Ei co

Caietul de sarcini Pentru
proiectate este necesard? 3'

conline datele necesare elabc

enumerate in caiet: topogral

tehnice, e'c.t. Beneficiaru

I documente'/ Nu sunt indicz

I n.".ru.. Proiectdrii' E'le

I beneficiarului?

rmplasarea Punctelor
Lclperi sunt dotate cu

unclionarii Punctelor
sunt necesare orlce

.ante ale cladirilor qi

pective'l 2.Elaborarea
, (apa. canalizarea,

onstruclia regeleior

rstrucliilor indicate ir-t

reconectarea la cele

laietul de sarcini nut

r[ri i comPartimentelor
a, geologia, condiliile

disPune de acest(

te qi actele Permisivt
sunt la disPozilit

in orarul de munca'

Et""t .e-" 
""cintd 

a rdspur'sului Se va rdsPunde la intrebar

Mu ltume s c Pe ntryjnlg]g€gr(

04.09.2022

)

LJa[A LI iXllJtrrrLvr rr

4. Modificiri operate in documenta{ia de atrib airez Nu sutrt



6e va completa in cazul in care au.fost operale ntodificari)

Re:rumatul modifi cirilor
p 

" 
tffi acelo r {q1gto111419/

re|r*n-tinriti de depunere Qi derichidere a ofertelor prelun

I (una) ofertio duPi cum

Asociafii/
Administratorii

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

itre operatorii economici:

Burdila Rodica / tsurdila Cheorghel 005600063096

lrc ulrcl alul rl s\Ltllurrrrrr'

Denumire document

Denumirea operatorului ecot lomrc

S.C. ,,TBHNO
CONSULTING & DESIGN''

S.R.L.

Documentele ce constituie oferta
I npftrPTPtll(11. ll core

IDY I'U 9<ttt"wt"r
Prezentat

L ttl ll I Ll! Psr rrwrysr

DUAE,
Prezentat

Prezentat
,gvlrlv4lrruvyrv! _ffi

Sevucttn'W
^-.^ l^ a.^-^.,:-+-x.;i ^o"c.nqnei irrridice

e
t1/tl t1t.t t:oresOUn.de

Prezetrtat
l,,ru vclu4 lrlr vSrrrr sr rr yvr uvw^rv^ .

R@strat la lliroul Nalional de Statistica
, ,-^,,:^^r^.n 1() .)ntl Prezentat

Prezentatbertificat de efectuare sistematicd a plalii impozitelor,
'i o^..iole

Prezentat

ta.xelor $l golll.Ituullllul uv 4Jrburqrr rvvr!

DE.l"*1" ptiuind littu principalelor lr'rcrdri/prestdri

efectuate in ultimii 3 ani de act'ivitate, completatd conform
--- ^-^+^+i ^ ,-+^-.1-..1

A.nexel nf . I Z Clltt L-rUsultrsttta!ta rrorrusrv'

t)..1t*1" pt.ind personalul de specialitate propus pentru

irnplementarea contractului respectiv, completatd conform

llnexei nr.14 din Documentafia standard, conflrmata prin

semndtttra elggqqryq ; .

(lraflcr"rl de prestare a servtctttor ..-

D..l'"*ti.d. *t*ud*,. ir-r situatiile ce determina

erxcluderea cle la procedura de atribuire' ce vin in aplicarea

arr.1 8 din Legea nr.13 1 din 0i''07 2015

l-ichiditate generald

Prezentat

Pre zetttat

Prezentat

Prezentat

Nu este cazul
Jntbrmaltt Prtvtno asocterca 

--
Lirtu *b.ontractanlilor qi partea/par{ile din contract care

sunt indeplinite de cdtre aceltiu 
,

A,',guj ut.t't.nt t.rt ruttinatol fi manclar

O..tutu1i. terl sus{inator financiar

@;t.l*i.A t,t ptofesionala a

ofertantului/grupului de oper;4on economrc
'F-i 

-: ^ ..^--+ ^-,-+i-X+n* tohrrir.

Nu este cazul

Nu este cazul

n, ** ""^tl
Nu este cazul

Nl"t "tt. 
*^l

LJeClalatltr tsl ! JuJ.trtrqrvr !''^'



(lnJnrntayia prit,incl clenuntirea cloutnentelor prezentate se va inclica in conJbrmitate cu cerinTele din

docunrentalitt de afribttire ;i se v(.t consenlncr prin; prezentot, neprezentst, nu corespunde (tn cazul cand

docmnentuil ofost prezentat, dar nu corespunde cerinyelor de caliJicare))

7. Informa rivind cores unde rtel

Denumire:r lotului
De

op€

rea ole or cu cerlnte solrclta

)enumirea
reratorului
economic

Pre!ul
ofertei
(fira

TVA)*, lei

Cantitate
gi unitate

de
misurd

Corespunclerea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

. ,,TEHNO
NSULTING
)E,SIGN"
. t,.

312 685.98 I bLrc.

licitate:

Selvicii de proiectare
pentru "Reconstruc{ia
re!:lelor inginere;ti
exlerioare existente din

bd. $teian cel Mare si

Sfint, 83, clddirea
Pr:,mariei mun. Chi

scizut) s-a solicitat:
Data

s,olicitirii

Informa{ia solicitati

S,C.,,T
CC)NSI
& IDE,S

s.Fi.t,.

* )'n cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indiccr prelul oferteifinale

(lr;fornrulia privind "C'orespunclcreo ctt cerinyele du cotifirctre" ;i "Crtrespunderea cu speciJica;iile lehnice"

Se r,(r (,()n,\atnnu prirt; ,,+"'in c:Aztr,t c'ctrc'sptrnclerii ;i prin ,,-" irt c'crzul necore'spunderii)

g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privintl corespunderea ofertei

cur cerinfele stabilite in clocumenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

2ti.09.2022 S.C.,,TEI{NO
CONSULTING
& DESIGN''
S.R.L.

Ch ig irraLr".

Prevederile art.l7 alin.5 din Legea rrr'131 privincl

achiziliile publice prevede expres' cd in cazul itr

care. iri{brmatiile sau documetttele prezentate de

cltre o{'ertant/candidat stlllt incorttplete sall

erollate. aLltorltatea colltfactallt' solicita

of-erlantr.rlr"ri /candidatLrlrri itl cauzl sA

suolinrenteze, sa clarifice satl sh cornpleteze

iniorrnaqiile saLl documentele corespunzdtoare'

respecta,rd principiul transparenlei qi cel al

tratarnetltuIui egal.

in acest context, solicitdm clarificdri care ar

La data de29.09.2022
operatorul economic a

prezentat docurnentele de

calificare solicitate

confi rma cerinlele indicate:

- in p.16 subpunctul 6 al anunlului de participare

care pr.u.d. prezentarea Certificatului de

.f..,uur" sistemaiicd a plalii impozitelor' taxelor

;i contribu{iilor de asigurdri sociale.l

- in p.l6 srrbpr-rnctul B al anr"rnfului de participare

care prevede prezentarea RaportLrlui . 
ltnanciar

inreeistrat la Biroul Nalional de Statistica pentru

Rezumatul risPunsului
oDeratorului economicOperatorul

economic



A,,-rtoritatea contractantd stabile;te drept cerin!d

minim6 ca valoarea indicatorului respectiv sd fie

pe:ste 100 Procente.
Informa{iile solicitate se vor prezenta itr tennen

der 3 zile - confortl art.l7 alin.5 din Legea

nr. I 3 l/l 5: Ofertantul/ candidatul este descalificat

in cazuI itt care nu suplimenteazd. nu prezintd

clariflcari sau llLl completeazd intbrnratiile satr

documetttele solicitate de aLrtoritatea contractanta

irr termettele stabilite de aceasta (rninirnum 3 zile

lucrdtoare sau, itr cazul in care procedura folositd

este cererea ofertelor de prefuri, minimum o zi

Iucrdtoare). Autoritatea contractantd are obligalia

de a asigura, itr orice situa[ie, ul] termell rezonabil

in functie c1e corlplexitatea solicitArii de

prezelttare. suplimentare, clarificare Ei/sart

particiPat
Deschisd

t0.2022 S.C.,,TEI'INO
CONSULTING
& DESIGN''
S.R.L.

tJh i;indLr''.
lPrevederile art' l7 alin.5 din Legea nr' l3 I privirrd

rlchiziliile publice prevede expres' ca in cazul itt

oare. inforinaliile sau docutnentele prezentate de

cdtre ofertant/candidat sul.lt incornplete sau

eronate, autoritatea contractantA solicit6

oferlantului /carrdidatului in cauzd sd

suplimenteze, sd clarifice sall sd completeze

inionnaliile sarl docrtmentele corespu.nzdtoare'

respectAnd principiLrl transparen(ei Ei cel al

Prin r[spunsul nr.l30 din

| 0.1 0.2022 S.C.,,TEHN O

CONSULTING &
DESIGN" S.R.L' a

prezentat clarific6ri Pe

marginea Devizului de

clieltuieli Privind calculele

costurilor menlionare in

puttctele 4 5i l2 9i resPectir

pe sulna totald a ctle(el

rdtnine neschimbata

Ptin ta.Puntul nr.l34 din

l7 octombrie2022S'C'
,,TEHNO CONSULTING
& DESIGN" S.R.L. A

acceptat extinderea oferte i

tratatletrtltl r-r i egal.

in acest contexl, solicitdm clarificdri pe Devizr-rl

Je cheltuieli privind calcr"rlele costurilor

r1ntio,lur. in punctele 4 9i 12 qi respectiv pe total

dev tz.

lufornratiile solicitate se vor prezenta in teruet-t

de 3 zile - ccrufbrur arr.l7 alin 5 dirr Legca

rr. if rl I 5: Of'ertantul/ candidatul cste descalifrcat

in cazul iu care nu suplinteltteazd' tttt prezlnta

clarificdri sau llu cotnpleteazd intot'ttla[ttte sau

documentele solicitate de autoritatea contractanta

in i.r't-t.n.t" stabilite de aceasta (minimr'rm 3 zile

lucrdtoare sau, in cazul itr care procedura folositb

este cererea ofertelor de preluri' mittitnunl o zt

iucratoare;. Autoritatea contractanta are obligalia

O. u utigrru, in orice situa{ie, un termen rezorrabil

in funcfe de cornplexitatea solicitarii de

prezentare, suplimentare, clarificare ;i/sau

S.C.,,TE,HNO
CONSULTING
& DESICN''
S.R.L,

t1.10.2072

completare.

cu 30 zile calendaristice'



inginereqti exterioare existente din bd' $tefan cel

Mare 9i Sfint, 83, cl6direa Primiriei n'lull'

Clhiqindu".
in conformitate cu prevederile Legii nr'l3l din

03.07.2015 privind achiziliile publice art.67 alin'

2 ..Pina la expirarea termenului c{e valabilitale a

oJ'erlei, uutoritoleu conlractuntii ii poute propLtne

olcertanttiltti ,sa prelungeascd ttcesl lermen

O.'fertantul este in drePt:
a) sd respingd propunerect, fdrd g pierde

dt'eptul de retragere a garanliei pentru o|erta sa:' 
b) sd accepte propunerea, prelungind

te'rmenul cle t,alabilitate a garanliei penftu oferta

so ori oferind noi garanlii penftu ofertd pe

Iermenul cle valabilitate a ofertei prelungit' In

c,qzul in care ofertantul nu a prelungit termenul

dle valabilitate a garanliei pentru ofertd sau nu a

acordat o noud garanlie pentru oferld' se

consirlerd cd el a refuzal prelungit"ea terntenului

a'e valsbilitate u ofertei."
in acest context solicitdm extinderea perioadei de

ralabilitate a ofertei cu 30 zile calendaristice'

lnformatiile solicitate se vor prezenta in termen

cle 3 zile lucrdtoare.

Motivul rii/descaliliciriioDeratorului econromic

Punctajul calculatValoarea din ofertiFactorii de evaluare

Denumir,ea torului economic 1

ondereafactorul 1

Total
O.nt'rrnir.a operatorului economic n

re factorul 1

Pond,:reare factorul n

9. Ofertan res i/descalifiica z Nu sunt

10. Modali

Pentru un
Pentru mai

Pentru loturile n
A.lte limit

11. Crite

P're{ul cel
(lostul cel

Cel mai

Cel mai
(in cazul i
bate crite

tea de evaluare a1 ofertelor:

ngur lot lot n X
ulte loturi cumulate n

privind numdrul Cle loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndiqati]

de atribuire aPlicat:

ai scizut X
ai schzut n
raport calitate-Pre! n

n raport calitate-cost n

care tn cadrul procedurii de a*ibuire sunt aplicate mai multe criterii de Qtribuire' se vor indica

ile de atribuire iplicate ;i denumirea loturilor aferente)

a{ia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu este cuzul 
,

leta pentru loturile <:are auJbst atribuiie i, io'a criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau celIt2. Inf,
(Se va cot

culilale-cosl

6

mai bun



odifi.i{4g c,IgIA!g--

13. Reevaluarea ol'ertelor: Ntr este cuzul
(Sc vtr completa in c,ttzul in cure ofertele au.fost reevulualc repetal)

nffirtelo.

14. in urma exami.irii, cvaluiirii qi comparirii ot'ertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizili': publicii: Nu este cszrtl

Argumentare:

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

mic

N" S.R.L.

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

24.10.2022 e-mail

deciziile
131 din 3

grupului de lucru
iutie 2015 Privintl

-6 ril.l" t"^l ttansmiterii comurnicdrii prin

n-ri.jloacc electronice qi/sar-r firx n

f f liif.-i" .r^tt *iransrniterii comr"rnicdrii

prin mijloace electronice qi/sau fax I

- 16 ril. ln cazul netransmiterii comuntcdrtt

prin mijloace electronice gi/sau fax I

(Setectqri termenur cre asreptare fespecta.t. Carcurarect ternteneror prevdzute cre Legea nr' t3l clin 3 iulie 2015 privincl

uchizi1iilepub|ice,ittcl,us;iv,(1teri1cnelor,l,,$t,plo,u'seefec'tt'tea:dinctln/brntitateatprevecle
I (('ulcularea Terntentrtui) al Ctttltrlui Civi! a! Republicii Moldot'u)'

rt. 32 ulin. lit.

v urmefl
durct

ur Dort icinunt - resuecAy

bcultutivir cttunc

utc iut cu un 'r!!
vctti

fl
tn

um lrea
rlui economic

,,T'EHNO
;ULTING &
GN'' S.R.L.

Cantitate
gi unitate

de mdsuri

Pre{ul unitar
(fird TVA),

lei

Preful total
(fnrd TVA)'

lei

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)' lei

1 buc. 372 685,98 372 685,98 447 223,18

[- Denumirea oPeratorului econom
I

[J,c*rpnNo coNSULTING 8c DE'SIGN'
t- in proceclurtt

c'u prevederile

uchiziliile Prtblice)

16. Termenul cle a;teptare pentru incheierea contractului:

inca^ll" *t. ta;;,ea estimatd a contractului

este mai mica decAt praguril': prcvazttte la art' 2

oiin. t:) al L.egii nr. i31 din 3 iurlie 2015 privind

achiziliile Publice

Lu este

termen vitztte Ia

ud

t,:,rJ*:r',uruo ttlterutorilor economici implicali

pri,ru uchizilii 'se realizeazii in confbrmitule

de atribuire de'sPre

urt. 3 I ul Legii nr.

reo

tul de s u ice/ucord4l
ertflnt

comunicdrii Prin

miiloace electronice Ei/sau tax n

cftribuire..

de utibuire u existd olti o

cu
uru



f r.cr.l rrl de achizitie/acortlu ru lncll

I lntrePrinderea:
I Cu caPital

)enumirea I autohton/

rerarorului I Cu,capital

economic I mixt/asociere/
I Cu caPital
I strdin

Numlrul
;i clata

con tractu lui/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractftlui Termen de

valabilitate
al

contractu lu i/
acordulu i-

cad ru
firi TVA

incf usiv
TVA

C,,,TEHNO I

)NSULTINC I au capital

r DESIGN" I autohton

S.R.L, I

1r aa 21.10.2022

I

aa

t--

372 685.98 447 223,18 31.t2.2023

18. tnforma{ia privind achizi(ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se,gomPt:jt:':11""1:,:1

;;"i'ii'ffi;'il';;i,"ia;;;;;'";;;ifi; pubrici au rosr apticate criterii de durabilitate ei s-a incheiat
,r -----t-:l:1^f^\.

contract/contracte pentru 1o171sturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitatf):
nt ract/contracte P94I.t b491u ti

A,] f.St .pli."t. r.iterii pentru a.chizilii publice durabile

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au lbst aplicate criterii de

durabilitate llei MP)--
e,rd.,rcpV .l l.t,",liri/loturilor l)entru care au fost aplicate

criterii de durabilitate:

heia

Prin prezentu clare de seamd, grupltl de lucru declard cd termenul cle u;teptu4e pentru incheierea

c')ntrflctului/contructelor inclicate u J'ost respectat (excepfincl cozurile prevdzute de urt' 32 slin' (3)

ur Legii nr. I3I rtin 3 iutie 2015 trtrivini uchiziliite pubrice), precum;i cd tn cnzul depunerii

contesta(iilor $i./suu recep(iondrii rttptourtelor de minitorizure, ucesteu au' fost examinate ;i

solu(ionute.

Irrirt preze,tn clure de seuntd,, grupul de Iucru pentru uchizilii confirmd corectltudinea desJiisurdrii

p,rocecrurii de achizirie,-fnpt pent* cu,e pourtd'rdspundere conJbrm prevederiroy legale tn vigoure'

criteriul de atribuire pentru loful/loturile pentru care au Iost

anlicate criterii de durabilitate:

Conducitorul gruPului de lucru:

IROSCA Vladimir

Pre{ul cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raPort cPlitate-Pref I
Cel mai bun raPort cPlitate-cost n

(DA/NA

(indicali sumu cu TVA)











DARE DE SEAMĂ

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

Nr.Xdin 11.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Țigănești
Localitate s. Țigănești, r-nul Straseni
IDNO 1008601000466
Adresa s. Țigănești, r-nul Straseni
Număr de telefon/fax 068865496
E-mail oficial primaria.tiganesti@yandex.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Valentina Țaca

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul achiziției Achiziționarea echipamentelor dejoacă pentru copiii din 
s. Țigănești, r-nul Strășeni (inclusiv livrarea și montarea)

Cod CPV 37535000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l 663411353191
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063923/
Data publicării: 17.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achiziții, md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire Nu este cazul
Sursa de finanțare Fondul Național de Dezvoltare Regionala si Locala 

Programul Nationaf’Satul European”

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 221790,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: NU SUNT

4. Modificări operate în documentația de atribuire: NU SUNT

5. Până la termenul-limită (data 26.09.2022, ora_09__ :00___ ), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

Lotu 
mont

1, Achiziționarea echipamentelor dejoacă 
irea)

pentru copiii din s. Țigănești, r-nul Strășeni (inclusiv livrarea și

1 SRL „POWER GREEN” 1021603000887 Suman Alexandru
2 SC „ALTAPRIM” SRL 100760029685 Medvedcov Serghei

1
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici:

Denumirea documentului de calificare Denumirea ofertantului
SRL „POWER 

GREEN”
SC 

„ALTAPRIM” 
SRL

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

Oferta valabilă pentru o perioadă de 45 zile cu indicarea informației cu 
privire la prețuri precum și la alte condiții financiare și comerciale legate 
de obiectul contractului

Oferta nu 
îndeplinește 
cerințele de 
calificare și 
selecție/respins

prezentat

Cerere de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8), termen de 
valabilitate al ofertei se solicită - 45 zile

prezentat

Specificații tehnice prezentat
Specificații de preț
Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește 
ofertantul în valoare de 1.0 % din suma ofertei fără TVA cu termenul de 
valabilitate de 45 zile

prezentat

DUAE (Documentul Unic de Achiziții European) prezentat
Formularul standard al
Documentul Unic de Achiziții European

prezentat

Certificatul/decizie de înregistrare a întreprinderii prezentat
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat
Informații privind experiența similară prezentat
Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de 
cont

prezentat

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, 
eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat

prezentat

Descrierea tehnică a echipamentelor conform specificației tehnice 
solicitate cu prezentarea desenelor color a fiecărui echipament și a 
schițelor cu dimensiuni

prezentat

Asigurarea livrării, montării bunurilor la sediul indicat de către 
cumpărător

prezentat

Garanție pentru echipament de joacă și montare. Ofertantul va prezenta 
declarație de garanție din partea Producătorului a echipamentelor minim 2 
ani cu aplicarea semnăturii autorizate și ștampila Producătorului

prezentat

Declarație de garanției pentru lucrările de montarea din parte ofertantului 
cu termen de min. 24.

prezentat

Certificat de conformitate a echipamentelor dejoacă eliberat de 
organisme independente

prezentat

7. Informația privind rezultatele licitației electronice:

Denumirea 
operatorului 

economic

Oferta 
inițială

Licitație inversă
Rundă 1 Rundă 2 Rundă 3

Prețul 
fără TVA

Rata 
declinul 

ui

Prețul fără
TVĂ/noile 

valori

Rata 
declinu 

Iui

Prețul fără 
TVA /noile 

valori

Rata 
declinul 

ui

Prețul fără
TVA /noile 

valori
Participant 1 214000,00 0% 214000,00 0% 214000,00 0% 214000,00
Participant 2 300,00 0% 300,00 0% 300,00 0% 300,00
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Conform informațiilor din SIA RSAP
8. Informația privind valoarea ofertelor prezentate:

Nr.
Denumirea operatorului economic

Unitatea 
de 

măsură

Prețul total 
lei MD 

fără TVA

Prețul total 
lei MD 

inclusiv TVA
Lotu 
mont

1, Achiziționarea echipamentelor dejoacă pentru copiii din s. Țigănești, r-nu 
area)

Strășeni (inclusiv livrarea și

1 SRL „POWER GREEN” Buc. 300 MDL 300. 000
2 SC „ALTAPRIM” SRL Buc. 214 000,00 256 800,00

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot J
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

10. Criteriul de atribuire aplicat:
Pfețul cel mai scăzut S
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □

11. 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 SRL „POWER

GREEN”
300 MDL Buc

SC „ALTAPRIM” 
SRL

214 000,00 Buc + +

12. 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: Su este cazul
Data 

solicitării
Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 

economic

13. Ofertantii respi
Denumirea operatorului 

economici
Motivul respingerii/descalificării

SRL „POWER GREEN” Oferta prezentată de către SRL „POWER GREEN”, nu poate fi acceptată 
deoarece ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție (lipsește 
formularul ofertei F.l), oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația 
de atribuire (documentele din ofertă nu sunt semnat electronic, Documentul unic 
de achiziție european nu corespunde formularului aprobat prin ordinul 
Ministrului de Finanțe nr. 72), oferta nu are un preț fix, etc.

14. Reevaluarea ofertelor: NU ESTE CAZUL

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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15. în urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv TVA)

Lotul 1, 
Achiziționarea 
echipamentelor 
dejoacă pentru 
copiii din s. 
Țigănești, r-nul 
Strășeni 
(inclusiv livrarea 
și montarea)

SC
„ALTAPRIM” 
SRL

buc. 214 000,00 214 000,00 256 800,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL „POWER GREEN” 04.10.2022 SI A RSAP, e-mail
SC „ALTAPRIM” SRL 04.10.2022 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)
17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprin
derea:

Numărul 
și data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

fără TVA inclusiv 
TVA

SC 
„ALTAPRM 
” SRL

Cu capital 
autohton

Nr.l 11.10.2022 37535000-7 214 000,0 256 800,00 20.12.2022

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții (DA/NU) NjJ

4



verzi)?

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

(indicați suma cu TVA)

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

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

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, gtmpulde lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru cap£ ndere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupi^u(de Valentina ȚACA
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model-tip

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice l
cle incheiere а acorclului-cadru u
de апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 24 diпЗ1,,|0.2022
1. Date сч privire Ia autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritй{ii contгactante Centrul de Plasament Теmроrаr
pentru persoane cu
Dizabilitati (adulte)Brinzeni

Localitate s.Brinzeni R-nul Edinet
IDNo l0l 1601000055
Adresa s.Brinzeni
Nчmйr de telefon 024659з40
Nчmйr de fax 024659з40
E-mail oficial internatbri nzeni (@yandex. ru
Adresa de internet internatbrinzeni @у andex. ru
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
9;цlаil)

Tanas Olga internatbrinzeni@yandex.ru
024659з40

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬчirе
aplicate

lCererea оfеrtеlоr
Ilпdicaril

de preluri пLicitalie deschisй пАltеlе:

Рrосеdчrа de achizi{ie repetatй
(duрd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizi{ie/ acordului-cadru

Bunuri f Servicii п Lucrбri п

Obiectul achizitiei 45400000-1 - Lчсrйri de finisare а construc{iilor
Cod СРV 45400000-1 - Lчсrйri de finisare а constructiilor
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea рrосеdчrii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita{ia deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
www.mIепdеr.sоv.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-l 18956
Link-ul:
http s : //achizitii. md/ro/publi c/tender/2 1 06 5 l 52 llotl | | бО 49 з 7 l
Data publicйrii : 06. | 0.2022

Рlаtfоrmа de achizi{ii publice
utilizatй

l achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptend...-d

Рrосеdчrа а fost iпсlчsй in planul
de achizi{ii publice а autoritй(ii
contractante

lDa пNu
Lirlk-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР
(duрd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пsistеm dinamic
еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

de achizilie пLicitalie

1



Sursa de finanlare fBuget de stat; пВugеt
externe; пАltе surse: Диdrcсld

Vаlоаrеа estimatй (lei, fard ТVД) 536 758,85

3. Сlаrifiсйri privind dосчmепtа{iа de аtriьuirе:
(Se va completa iп cazul iп care аu fost solicitate clarificdri)

4, Modificiri ореrаtе in documentafia de atribuire:
(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost operate modificdri)

5. Рiпi la termenul-Iimitй (data 24.10.2022, оrа_8:00), au depus oferta 2 ofertanfi:

6, Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate de
сйtrе operatorii economici :

Data solicitirii clarifi сirilоr

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic
Ехрuпеrеа succint5 а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа sчссiпtй а rispunsului
Data transmiterii

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

IlпdiсаУi sursa utilizatd qi dala publicdrii]

Termen-limitй de depunere;i deschidere а
ofertelor pцelungit (duрd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

Nr. Denumirea ореrаtоrulчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Mega Nord Construct SI{L 101 1604002876 Tintiuc Aliona
) Euro Light SRL l0l66000з196l Eugeniu Scobioala

Denumire document
Denumirea ореrаtоrulчi economic

Mega
Nord

Construct
SRL

Documentele се constituie oferta
vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu cores

Garanlia pentru оfеrtй

Dосumепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп; prezeпtat, перrеZепtаt, пu core

(DUAE) - Documentul unic de



oferta tehnicё prezentat

Сеrеrеа de раrtiсiраrе, сопfоrm
Anexei пr. 7

prezentat

Declaratie privind valabilitatea
оfеrtеi, сопfоrmз\пехеi пr. 8

prezentat

Scrisoare de garan{ie Ьапсаrй (l%),
conform Anexei пr,9

prezentat

Grafic de executare а luсrйrilоr,
conform Anexei пr. l0.

prezentat

Certifi caVdecizie de iпrеgistrаrе а
intreprinderii/extras din Registrul
de Stat al persoanelorjuridice

prezentat

certificat de еfесtuаrе sistematicё а
plёli i impozitelor,contributi i lor
eliberat de Inspectoratul Fiscal de
Stat

prezentat

Declara{ie privind experien{a
similar6, сопfоrm Anexei пr. 12.
Sau

prezentat

Decla Declaralie privind lista
рriпсiраlеlоr luсrйri executatein
ultimul an de activitate, сопfоrm
Anexei пr.lЗ

prezentat

Declara{ie privind dotёrile
specifice, utilajul 9i echipamentul
necesar репtru indeplinirea
соrеsрчпzйtоаrе а сопtrасtulчi,
сопfоrm Anexei пг. l4.

prezentat

Declaralie privind personalul de
specialitate ;i/sau а expe4ilor
рrорчs/рrорugi репtrч
implementarea contracПlui,
сопfоrm Anexei пг. 15.

prezentat

Lista subcontractorilor qi
parterpartile din contract саrе sunt
indeplinite de acestea, сопfоrm
Anexei пr. lб

prezentat

Informa{ii privin аsосiеrеа,
conform Anexei пr. l7

prezentat

Aviz pentru pafiicipare la licitaliile
publice de lчсrtrri din domeniul
construc{iilor qi instala{iilor,
eliberat de сёtrе Agen{ia pentru
Supraveghere Теhпiсё, сопfоrm
Anexei пr. 22.

prezentat

certificat de atestare tehnico-
profesionalё а dirigintelui de 9antier

prezentat

Declara{ia privind сопfi гmаrеа
identitatii Ьепеfiсiаrilоr efectivi qi

neincadrarea acestora in situa{ia
condamnйrii pentru participarea la
activitali ale unei organizalii sau
grupёri criminale, pentru corup}ie,
frаudё qi/sau spёlare de bani
сопfоrm modelului арrоьаt рriп

prezentat
,,



Ordinul Ministrului Finanlelor
пr. l45 din24 noiembrie 2020).

Ultimul rароrt financiar prezentat

Perioada de gаrапgiе а Iчсrйrilоr,
minim 5 ani

prezentat

Certificat ISO 900l prezentat

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrй TVA)*

cantitate
qi unitate

de mйsчri

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Lot пr 2
l5l00000-9 - Produse
de оriрiпе animaltr.
саrпе si nroduse din

Mega Nord
Construct SRL

43з31 1.00 l + +

Euro Light SRL 52зз69.56 l

(Iпforma;ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе diп
dосumепtаliа de atribuire qi se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de calificare))

* Iп cazul utilizd.rii licitayiei еlесtrопiсе se vа iпdiса preyul ofertei fiпаlе
(Idormalia priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de calificare" si "Corespllпderea сu specificayiile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " ill cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu
сеriп{еlе stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

Pentru fiесаrе lot I
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind numarul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

.Iustificarea decizici de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Pretul cel mai scйzut I l

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

(iп cazul iп care iп cacJrul proceclurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se v()r
iпdiса toate crileriile de alribuire aplicale ;i dепumirеа loturilor а.fЬrепtе)

4

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respingi/descalificali:

Denumirea оDеrаtоrчlчi economic Motivul respingerii/descalifi сйrii
Ечrо Light SRL рrеt mаiоrаt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:



12. In{brma{ia privind lhctorii dc ечаluаrе aplica{i:
(se va соmрlеtа репtru lolurile care au./bst atribuile iп baza crileriilor.sau cel mаi Ьuп raport calitale-cost)

cel mai Ьuп raport calitate-pretr

Factorii de ечаIчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
rului economic l

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

torului economic n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost rеечаluаtе repetat)

Motivul rеечаlчйrii оfеrtеlоr
Modificйrile ореrаtе

14, 1П чrmа ехаmiпйri, evaluirii gi соmраririi ofertelor С"рчБdecis: саdrul procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

sprеdесiziilеgrupuluidеluсrupеntruасhizi(ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura dy atribuire despre deciziile grupului clelucru репtru achizi{ii se realizeazd tп iопfimitа'tе cu p/evederrle art. з ] ai Legii пr. I з ] diп з iulie20I 5 priviпd achizitriile publice)

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate gi
unitate de
misчrй

Рrе{чl uпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fПrй ТУА)

Pre{ul total
(inclusiv

Mega Nоrd
сопstrчсt
SRL

519973.2l

Denumirea ореrаtоrчIui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Меря Nnrd Сллоirrlл+ QD Lч.l1r.zUzz e-mail

e-mail
rurо Ltght SRL 24.10.2022

1б. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:
In cazul in саrе valoarea.rti-uй u 

"БпБйutr'лeste mai micЁ decit pragurile prevйzute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. l 3 l din З lulie 2015

ivind achiziliile publice

6 zile in cazul transmiterii сойuпiса.il
mi.iloace electronice Ei/sau fax п
П l1 zile in саzuйеt.u.,rrniБ.ii йБuпйrii

in miiloace electronice qi/sau fах пIn cazul iп care чаlоаrеа.rti.п.ои u.йtru.ББ
este egala sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la art. 2 аliп. (З) al Legii пr. 131 din
3 iulie 20l5 privind achizitiile publice

п l l zile in 
"urumiiloace electronice si/sau fax п

п lб zile in cazul netransmiterii comunTarii
n miiioace electronice si

' Denumirea

Denumirea

15400000_1 -
Lчсrйri de fiпisаrе а
сопstruсti ilor

1 433311.00 433311.00



\
-

(Selectasi tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. I3I diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova),

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
operntorului

есопоmiс

Iпtrерriпdеrеп:
Cu4rpital
autohton/
Сч capitnl

mixt/дsociere/
Сч capital

ýtrtrin

NumiruI
9i data

contractului/
лcordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului
теrmеп de vnlabilitate

rl
contrnctului/acordului

-сrdrчfrri ТVА inclusiv
тчА

Mega Nord
(]оп struct
SRl.

Auto1,1to11 Nг
91 з l .|0 ,2022 45400000_ l

4333 l l .00 5 l9973,2 l
з l,|2.2022

18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lacru declard сd tеrmепul de aEteptare репtru iпcheierea
coпtractului/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd, achiziyiile pablice )l рrесum ;i сd tп cazal depuпerii contesta|iilor ;i/sau
recep|iondrii ropoartelor de monitorizare, aceastea аа fost examiпate Ei sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare cle sеаmd, grupuI de luсru репtru achiziqii сопfirmd corectitudinea desfisurdrii proceclarii
de achixilie, fapt репtru core poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

С9LФчsаtоrul grupului de luсru репtru aдhizitii:

(Numе, Рrепumе) ,l

6

Au fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч care аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа сu TVA)

CoduI СРV al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Pre|ul cel nlai scdzut а

costul cel mai scdzul а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost з
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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.     2___din   03.10.2022    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Теоретический лицей М. Губогло 
Localitate г.Чадыр-Лунга 
IDNO 1012601000236 
Adresa г.Чадыр-Лунга, ул.Сыртмача, 44 
Număr de telefon 0-291-27735 
Număr de fax 0-291-22178 
E-mail oficial  litsei_guboglo@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Civirjic Tatiana 0291-27735 litsei_guboglo@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri х  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Закупка продуктов питания на сентябрь-
декабрь 2022 года 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Цена,качество товаров и поставки в срок 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662538204625 
Link-ul: achizitii-md 
Data publicării:07.09.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Data: 07.09.2022 
Link-ul: achizitii.md 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 397636,00 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 23.09.2022_, ora_14_:00), au depus oferta _5__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL  «MEATPROMCOM» 1017611004399 Калын Анатолий 
2. SRL   «SERVIABIL» 1003600030995 Ангелуца Георгий 
3. SRL   «SLAVENA LUX» 1002600003240 Стоянов Илья 
6. SRL   «BAGUETTE» 1014600037741 Чеботарь Валентин 
7. SRL  «NIVALI-PROD» 1006600010112 Градинару Сергей 

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

Denumire 
document 

SRL  
«MEAT 
PROM 
СOM» 

SRL   «SER 
VIABIL» 

SRL   
«SLAVENA 

LUX» 

SRL   «BAGU 
ETTE» 

SRL   
«NIVALI-

PROD» 

Propunerea 
tehnică 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

- - - - - 

Оферта prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Данные об 
участниках 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат о 
регистр. 
Предприят. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Сертификат о 
наличии 
банк.счета 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Справка об 
уплате нал. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Последний 
фин.отчет 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат 
соответствия 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

ЭКСТРАЗ prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Сан.паспорт 
на тран-рт 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сан.авториз.на 
все продукты 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сан.мед.книж 
водителя 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Поставщикам 
мяса разреш. 
ЦПМ функц. 
бойни 

prezentat  prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denu
mirea 
lotulu

i 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1      
Lot 2     + 
 
Lot 3 

SRL   «BAGUETTE» 67981,48 944 кг - - 
SRL   «NIVALI-PROD» 65157,50 944 кг + + 
SRL   «SLAVENA LUX» 61215,00 944 кг + +  
SRL«MEATPROMCOM 60429,78 944 кг + + 

 
Lot 4 

SRL«MEATPROMCOM 66250,00 744 кг + + 
SRL   «SLAVENA LUX» 74400,00 744 кг + +  
SRL   «BAGUETTE» 75642,48 744 кг + + 
SRL   «NIVALI-PROD» 66216,00 744 кг + + 

Lot 5 SRL   «SERVIABIL» 156833,33 3320 кг + + 
Lot 6 SRL   «SLAVENA LUX» 95528,56 3865 кг + + 

SRL   «BAGUETTE» 96428,00 3865 кг + + 

* 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:  



4 
 

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 □        
  
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  □                        
 (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) 

Хлебные 
изделия 

     



5 
 

Хлебобулочные 
изделия 

     

Мясо куриное SRL«MEATPROMCOM 944 кг 60429,78 60429,78 72514,00 
Мясо свиное SRL   «NIVALI-PROD» 744 кг 66216,00 66216,00 79459,20 
Молочные 
продукты 

SRL   «SERVIABIL» 3320 кг 156833,36 156833,33 171780,00 

Различные 
продукты пит. 

SRL   «SLAVENA LUX» 3865 кг 95528,56 95528,56 113389,00 

 
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  «MEATPROMCOM» 26.09.2022 e-mail 
SRL   «NIVALI-PROD» 26.09.2022 e-mail 
SRL   «SERVIABIL» 26.09.2022 e-mail 
SRL   «SLAVENA LUX» 26.09.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea operatorului  
economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 
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Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 

SRL«MEATPROMCOM 33 03.10.2022 15800000-6 60429,78 72514,00 25.12.2022 

SRL   «NIVALI-PROD» 32 03.10.2022 15800000-6 66216,00 79459,20 25.12.2022 

SRL   «SERVIABIL» 30 03.10.2022 15800000-6 156833,33 171780,0 25.12.2022 

SRL   «SLAVENA LUX» 31 03.10.2022 15800000-6 95528,56 113389,0 25.12.2022 

    379007,67 437142,2  

 

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: 15800000-6 

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. 

 

                         Elena Iurcenco 

 



,,_ _?, Дз_tg_q ч"rц]уitg!а шqg9ДцIа_фзlri Ь ч i rе :

Tipul procedurii de atribuir. арiЁМБ---

model-tip

й
п
ll

МСегеrеа оlЪrtеlоr de ргсluгi
пАltеlе: Iпdicctyi

вuпuriи servicii п Luсгйri п

СопsumаЬ ilе ре пtrч оno' о.ii-рata, gi,d цЙЙ
апul 2023
-jjaoiotiio-o

ЬЗ wap t ;М U- t bOZ SДlЩ9.чццs]:щцLiз
Data publicбrii: 07 .09.2022
И achizitii.md; п e-licitatie.md; п урtrэпсtоf.mrJ
ИDа пNu
Link-ul сйtrе planul de асЬЙlii рuЫiсЬ prbti."r-
дщдцgtдцсдщ
_QДа,
Link-ul:
БАсоrd{аdru-- п SiЪ-tЪЫ ЪБЙЁ -Б-;;Ы;П;
gЦ.rЦЦgý]ýgtrоriiсй пСаlgЦgdесtrопiс __
пВugеt de stat; йВugеt CNAIVI; пВugеt CNAS;

_ _а!!:у

1. Date cu

DARE DE SEAIИA
de atribuire а contractului de achizilii publice
de iпсhеiеrе а acordului-cadru
de апulаrе а рrосеdurii de atrjbLrire

пr.б9 din I9.10.2022
irе la autoritatea сопtrасtапtй:

ЦДý!ýД!ql цl С l i ni с Muni ci pil, ý fаrГа T,€i"rd'
MD-2068 rrrun. Chi;inйu, str. Alecu Flusso, 1_[

100з6001 52592
m rrn. Ch i sirйl,*rlr-\ l.rtt
022441 l85, 0224jtJ237
02244ll85

www.treime.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, Tatiana Hainilchi

r]
l

]

Ехрuпеrеа motivuluiltemeiului
alegerea procedurii rle аtriЬuirе
aplicdrii altor proceduri decdt

privind
(iп cazul

licita!ia

Рrосеdurа de аtriЬuirе> (se va iпdiса d,iп cadrul Nr: 21062978

Рrосеdчrа а fo,st inclus5 iп planul de
achizi{ii public:e а autoritй{ii contractante

Апuп{ de intenfie publicat in ВАР (tluра c,uz)

I Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД)
L_-_

3. Clarificiri privind documenta(ia cle аtriЬчirе: Щ|,41Цf@ý7

пr.б9 din I9.10.2022

I)enumirea aurtoriti{iiL contractante
Localitate

Numйr de tele,fon
Numйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

рrосеdurа de achizitie rепеtаtй
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

Cod СРV

Tehnici ;i instrumente specifice de atribuire
(dupit caz)
Sursa de finanfare

Data solicitirii clarificйrilor 07.|0.2022
Dепчmirеа torului econolrlic MIC-TAN SRL

IDNo
Adresa

achizitii. sf.treime@qщail.com

Nr:

platl'orma de achizitii publice utilizati



Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

S-a solicitat: Anexa 8 - Declaralia
valabilitatea ofertei din Documentatia sta

Ехрчпеrеа suссiпtй а rйsрчпsчlui S-a prezentat : Anexa 8 - Declaratia
valabilitatea

Data transmil.erii 07.10.2022

Standaft.

4.
(Se va

ModilicДri o1lerate in documenta{ia de atribuire: NцаU F1ST
,mpleta iп caztll iп care аu fost operate modilicdril

б. Infornra!ii privinrl ofertele depuse 9i documentele cle calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate t|e

ра5.

-]

_]

о

Rezumatul modific5rilor
Publicate in BAI'/alte mijloacelor de informare (dupd

теrmеп-limitй de dерчпеrе 9i deschidere а rlfertelor
prelungit (dupd са)

пi la tеrmепul-limitй (data 30.09.2022, оrа 12:00). аu depus оfеrtа 5 ofertan
Nr. Dепumirеа ореrаtоrului eco;nomic IDNo Asocia{ii/

administratorii
1

2
,J
4
5

Мiс-Тап SRL
Ecochimi'e SRL
Рhаrmопу SRL
LifeMed Group SRL
GBG-MLD SRL

] 002600038282
l002б00052l5б
1015б00025l23
1 0] б6000] 4720
1003б00] ]7582

М
,Il!t,tt,lt,г

сitrе operatorii economici

Denumire
document

Denumirea орсrа orului econtlmic
G вG-
MLD SRL

Мiс:-Тап
,Sл,

Ecochimie
ýлt

Рhаrmопу
.Sл,

Li|eMed
Group SRL

(Se
Documentele се ctlnstituie oferta

va сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu cores uпdе)
Рrорuпеrеа
tehnicй

pi:ezentat prezentat prezentat prezentat

pierentai

prezeпtat

pre:e п tct t
l
I

Рrорuпеrеа
financiarё

pгezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezeпtat
Garanlia pentru
оfеrtй
(duрй caz)

prezentat prezentat ргеzепtаt prezentat рrеzепtаt

,Se

Dосчmепtе de califictrrc
vа сопýmпсt рriп: рrеzепtаl, перrеzепtul, пч corc.\, uпdс

Сеrеrе de
participare la
procedura de
achizitie

prezentat prlэZentat ргеzепtаt prezentat рЁйiut preZentat

certificat de
atribuire а
contului Ьапсаr

prezentat plezentat prezentat ргеzепtаt prezentat

prezentat

prezentat

preZentatcertificat de
contbrmitate satt
alt certificat се
сопfirmй
calitatea

pre:lentat рrlэzеtrtаt prezentat prezentat

j"-,г



conSumabilel0I
oferite
Extras din
Registru de Stat а
persoanei iuridice

plrezentat prezentat prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

ргсz.сlltаt

prez,entat

pгcZcl]tatDeclara!ia
privind
valabilitatea
ofertei

prezentat pгezentat

Declara!ie
privind tеrmепul
de valabilitate

prezentat prezentat prezentat preZentat preZenta]: prezentat

atia privind соrеsрuпdегеа оfеrtеlоr сч cet.i solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепumirrэа

ореrаtоrului
economic

Рrе{ul
of'ertei
(1Era

ТVн1*

Cantitat
eýi

unitate
de

masura

Ctlrespuntl
еrеа cu

cerin{ele de
calificare

Соrсsр u псlс
rеа сч

specificafiile
tehnice

сопfоrm anexei Ecochimie SRL б] 879,30 Conform
anexei

+ +

Мiс-Тап SRl', 30 979,80 Сопfоrm
anexci

+

+

+

+LdeMed Group
,SлZ

]00 7]9,9б Corrlbrm
anexei

conform anexe,i Рhаrmопу S,RL 57 540,20 Сопfоrm
anexei

+ +

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlОr prezeпtate se ча iпdiса iп conformitate cu ceriп|ele diп dос:umепlа|iа de
atribuire si se va с(rпsеmпа рriп: рrеzепtаl, перrеzепtаl, пч соrеsрuпсlе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч
corespuпdeceriп|elor de calificare))

Inform rivind

* iп саzul utiliziirii licitayiei еlесlrопiсе se va iпсliса preyltl оfёrtеi,/ittсtlс
(lпfоrmауiа priyiпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de caliJicare" si "Core,spttпc!erea c,u spec,iIic,ttltile teltпic,a', ,!с l,./
сопSеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii qi рriп ,,-" itl cazul пecorespuпderii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclarit5{i sau сопfirmаrеа чпоr date privincl соrеsрuпdеrеir ofertei сч
сеriпfеlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl tle sсйzчt) s-
а solicitat:

9. Oferta i/descalilicati:
Denunrirea ореrаtоrului есопоm ic Motivul rеsрiп gerii/descalificйrjii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:
Репtrч fiесаrе lot EI
pentru mai rnulte loturi cumulate п
репtrч toate lоtчrilе п
Alte limitari privind пчmёrцl de lоtчri саrе pot t'i atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdica;iJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scйzut И

Data
solicitйrii

()реrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Ilezmatul rispunsului
operatorului есrrпоmiс

1



costul cel mai scё:lut п
CeI mai Ьuп rароrt calitate-pil"etr п
Cel mai bun rароrt calitate-c<lst п
(lп cazul iп care iп, cadrul p|ocedurii de atribu,ire surll aplicale mai muhе criterii tle atribtlire, se vor iпdiса toate c:rittzrii,|e
de atribuire aplica,|e si dепuлпirеа loturilclr фrепtе)

12, Informa{ia privind factorii de ечаIчаrе aplica{i:
(Se va СОmРlеtа PeПtru loturile care auJbst atribuite iп bazq criteriilor; cel пtаi 1,1uп rctptlrl c,ulttule-pre1 ;;uч c,el tпctt !-ltrtt

calitate-cost

1J. Rеечаlчаrеа ofertelor:

Inurnrаeхаminйri,evаluйriiqiсompаririiofertеlorсepuй@аt.tbuirеБ'а
decis:

Аtriьuiгеа contractul ide

vаlоаrеа din оfеrtй
Dепumirеа ореrаtогului economic l

Denumire fасtогul l

Denumire factorul n

Dепumirеа орегаtоrului есопоmiс п

(se va соmрlеlа itl cazul iп care ofertele aufost ,reuiluatu
Motivul rееуаluйrii ofertelor

ui de ach l i сё,/ас orrj u l u i -c ad гu :

Dепчmirеа lotului Denumirea
ореrаtоrului

economic

cantitate
gi unilatc

de
mr-lSurа

Рrе(ul l Pretu| l Рrеtul total
tlnilitr llllatl 1iltcltrsir

(tаrП't\',\) , (lаrП TV','r,;

| тчА) 
i

Lotul пr.2,4, 6, 8,9

- Nr.2 Xilena
(reactiv l1есеsаг

репtгLl dеgrеsаге
gi саlаriliеrе а
mostrei tisulare

- Nr.4 Formalina
37%(геасtiч

репtru fiхаrеа
{еsuturilrэr
umапе)

- Nr.6 Ata de
matasa пr.7l8l9
in Ьоьiпrэ

- Nr.8 Eoz:ina G оr
Y solutie apoasa
1%

- Nr.9 Вд.LSАМ
p/t асорс:гirе а
stiolelor
BIoMA]JT

Ecochimie SRL Соп,fоrm
апехеi

бI 880,29 | бl880,29 | lл zsа,зs

30g79,80 -l7 t75,76 з7li5,76Lotul пr.1, 5, 7

- Nг.l Fоrпrаliпа
|0%

Мiс-Тап SRl. Соп,ftlrпt
апехеi



- Nг.5 Тlэluепа С7
н8

- Nr.7 Hematoxilill
Carazzi

Lotul пr.10, 11, 12, 13

- Nr.10 Lamele de
асореrirе репtru
histologice

- Nr.l 1 Casete din
plastic standart

- Nr.12 Casete din
plastic pentnl
biopsii

- Nr.l3 Lame de
microscopie

Life-Med Grоuр
,SлI

Софоrm
апехеi

100 719, 9б I00 7I9,96 | tzo 863,95

Lotul пr.3, 14

- Nr.3 РаrаfiпЁ
(reactiv pentru
impregnare 9i
iпсоrроrаrе а
mostrei tisulare )

- Nr.14 Lame
microtom

Рllаrmопу SRL Соtфrm
апехеi

57 540,20 57 540,20 | 69 04

iп temeiul art. 71 alin lit

Аrgumепtаrе

15. Iпfоrmаrеа tоri|оr economici d deciziiIe

Modalitatea de transmitere

l2.1l1.22 e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor ecorlomici implicali iп procedltra cle atribuire clespre clec:iziile grupului ,,1е lttc,ru репtrч ,lc,ht:ilit ,sc;

realizeazd iп соtфrmitаtе ш prevederile art. 3I al Legii пr. t 3l diп 3 iulie 20l5 privind achizi|iile publice1

l6. Теrmепчldе incheierea contractului :

1 l zile in cazul netransmiterii comuniciirii prin
mijloace еlесtгопiсе ýii sal.r thx ll
П ll zile iп cazul transmiterii соmuпrсirii рriп пti1loace

cazul iп саге ч,аlоаrеа estimatй а contractului este mai
miсё dесбt рrаgчrilе рrечizчtе la art. 2 alin. (3) al Legii
пг. l3I din 3 iulie 20l5 privind achizitiiIe publice

й б zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп mijtoace
electronice 5i/sau fax п

п cazul iп саrе чаlоаrеа estimata а contractului este
egalё sau mai mаrе decit рrаgчrilе previzute la art,2 electronice gi/sau fax п

Data transmiterii

Мiс-Тап SRL
Ecochimie SRL
Рhаrmопу SRL
LdёМеd Group SRL
GBG-MLD SRL,



alin. (3) al Legii пr, l3 l din 3 iulie 20l5 privindalln.(3)аlLegiinr'l3ldin3iuliе20l5privind|Пl6zileinсazulnetrаnsmite'@
achiziliile publice I mijloace еlесtгопiсе gi/sau fax п l

---J

(Selectayi lеrmепul de asteptare iesputы. Co ,tle 2015 pri,irЙ
achizi|iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаlе cu prevederile TITLL]LL]I IV Capitolut
I (Calcularea Теrпlепului) al Codului Civil al Republicii Moldclva)

17. с

18. Informa!.ia privind achizi{ii publice сlчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rчЬriса сlаtй se completeazй tlоаr in
cazul in care la рrосеdurа de achizi{ie рчЬliсЙ au fost aplicate criterii cle durabilitate ýi s-a
inclreiat rэопtr1сt/сОпtrасtе pentrtr lot/loturi репtrч саrе аu {ost aplicate criterii de durabilit:rte}____

А" l'"rt apli."r* crit"rЦ'"'rt." 
".hщ'Цr"ыt"" d*rbil" (".lr-tli- Ы(DA/NU)

criteriul de atribuire репtru lotuyloturile рrэпtrtt саrе au tost аргсаtе Рrе{ul cel mai scizut п
criterii de durabilitate: costul cel mai scйzut г_:

Cel mai bun гароrt саlitаtе-рге1 п
С е Lщqi !цд_цлgil.сзlдФg: 9 о_$_q

rrЙ preznrta ctrue,:!e settmd, grupul le tцrrч сtir,п,ц-t сr'пп-tеп,,l ,t,,|lrрйi;;;Б;ffi;;;;;й;т,irr;u,аа;;--
itttlicoleafoslrespe|clul(excepliitttlcuzurilcpral,tizulcileurt,32ulitt.(.t1 ctl l.egii пr. 1.1 llitt-tittlic2OtSllrit,itttl ucl,ti:.ttiile
publice ), рrесum ;i cci iп caz"ttl сlерuпеrii cottte,stu\iilor qi/sau receplioпririi rupoorlelor с!е ttttlпiloriiure, осеuSlеч uч ,|ilst
ехопtiпаtе qi solu|iottule. Рriп prezettta dare de sеаmй, grupul de lчсrч рuftrч rchizi|ii с:опlirmii corectiturliпett
tlesf,йsurcirii procerlurii cle acltizilie,fapl репlrч care poarti rйspttttclere соtфrm рrечеt!еrilоr legale iп vigoare

Сопduсйtоrчl grupululi de lucru pentru achizi{ii:

|ontractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа ореrаtоrчlчi
econonric

lпtrергiпd
еrеа:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/aýocie

re/
Cu capital

stritin

Nuntirrrl
qi dala

сопtrасtului/ дсоrdчIчi-
cad ru

Cod Сl'V

33600000-6

Yаlоаrеа

fйri Т VА

опtгrсttlltti

i---__-
I

l lllclцSilv
,l,\.A

теrmсп cle

vaIabilitrrte
al

соп trat:tului/
ас ord ul ui-

cad ru

]l l],20] j
Ecochimie SR], ý l9.10.2022 бl 88(),29 74 256,35

Мiс-Тап SRL 6 19,\0.2022 33600000-6 30 979,80 37 l75,7б 31,\2.202з

LiJёМеd Group SRL J 19.10.2022 зз600000_6 I00 7l9,96 I2() 8(l3,95
,.r1.12.202з

Рhсtrmопу SRI,
4 l9. l0.2022 ].]6()()(х)()_6 | sz sltt,эtt б9 048,24 ,] l I ], ]()] ]

Vаlоаrеа de achi:zi{ie cu Т'УА din сопtrасt/ contracte а lotuIui/loturilor
пtru саrе au fost aplicat,e criterii de durabilitate (lei MD):

codul Срv al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii cle
durabilitate:

s,tlпlu c,u'l'|',,l1

(',



de aribuir 

DARE DE 
'EAMA

-w sutourfe a contractului de achizi[iipublice

Date cu privire ta autor,{itatea co[tractanteNr' I din 3r.10.2022

Cla.ificI

Moditictrri operate in aocumenfafia de afrituire: nu sunt
Pintr la termenul-limit

:__r___=_tr 
(data zl.ot.zozzlora 12.00),), au depus oferta

l.

3.

4.

5.

6.

&lssueu;

1007601002027wumaio"t"-ii6n satut Chi$tetE;;T
Nurna. oeEi
E-mait oficEt !2!qz.8E
4utresa oJinGni
p"Jrgilu du-;nrilZ;;a

CioUanutonrtan-tinDate cu

%ate*qd,*AeacE:.fr Strte@.l"1"-ia;

OUiectutictriffi

Confo.mp.o"*a r% iai;-ai_;a,, tp o r t a I u I u i gu, 
" 
r, o m 

" 
n t o l r*.*. m t 

"i dr;a#^;, Nr:Shn@
ffioo:e:Url-rt
sssq-b3wdp I _MD_ 

r 6627ffi !v,,urr s/

Ptutfo.,ru O. uGffi oatapuuticari-il-iB)oI1

Procedura a fost inclur 
----------

autorittr{ii contractanti 
in planul de achizi(ii pubrice a

oachizitii.m[

Anun(oe@A"*)

Sisrem dfnam[d;chfifteIr^aFfi,f*;W al0 osao=

Nr. 2 ofertanfi:
lDenumir@

IDNO

t o t qroZon?n-
I Asocia{iil

2d ln in io+-^+^
.,

Info
econ

C

;;;il: 
p,vrnd oferrete o"o, Dilan Valeri;;

prezentate Oe c,etE opEato-E



Informafia privind corespun ofertelor cu cerinfele solicitate:

,Denumirea ofertant/ca_.,.##fJl]lj;lHla 
te erecrron ic de

Docurn entere srr:trff ,#1" ;,,,,*.*f .
Strongboss
Construct 'IDEAL.,. ,..

CRISLUCI

INCL USI V doc u m "r;;;;;;

juridice, in conformitate cu

qi echipamentul

AVIZ penrru participil fa

Jgco,'Pcliiloreii
publice de lucrdri din

restanfelor fatA de bugetul
Declarafie privind Iista lucrlri executatein

,Tl?'lf,n:T:i:,:.1ff#[::
perioada rrr.il;;i'i;;.*,o.. ;iffi1;t'#i*;,1ff,,uu,

ilS+ului!!!,zodA;;



8. pentru 
elucidarea

i, a r" r, 
"-,ii;;T "'Xr?ifl ,:,J

03.10iD

:nj;:l,X.Hffiiilfl 
:.,H:,,,f"1,"!#if 

::l:,f#,cucerinre,estabi,ite

P,



nrurlr_-r%

_

cheltuieli derrans

cheltuielilor de rea

:

t

%litedt,yon;^l-;^-
;r
o rrto, i i ril i * or,u" O, )%r, orc

-ffi 
otrs ,-,u

,

ptatra. aoal rns:men-2000 ( cimeu, nisrb.

=lrzJ3-&_e&ru
Etretutui de sarcini din



9, Ofe@

wtotiv@uE
n conformitiie-Jf

respectiv prin scrir

grupului de lucru. o,
otbrtele operatoriio.

l. La pozitia 29.
K=1,26 koefici

. :u exactitate caie.. ra pozitia 3l_32,
24x25 cm, pe
beton cu secti
pe o fundatie din
tnclus betonul nen3. tu poatiu ii,ir'.,
dm panou zincat fi

santier ,', pe cinJ
_ volumul nac"sr.,4, La pozitia 53_54:

. forma N.. : a.rir_"'
analizind sc.isoa.ea r..

C}eyl de lucru u 
"onriOs,uilctente argumente Dri

9. lr..rg *"r,-rirJ'i: ii,
rnateriale cu suma zero. Iimpozite ,l ; ,j;;;;
e$e de a descalifica ofe
atit Iegate a. f.giriutiJ.it

fr
;aiet,l Ao 6^,^:-! 

_-- Bv.lrraru unete explicatii privitor la ofertacaietul de sarcini est. indicer ,or-^r r 
rrrvrtul laolerta

**t--ii+i,3i1,1rc'l?illH#'.ir,,q::,T::',il;,ii,,Tr

,',*-fififfntffiff#',l,,Hg* l :,, ;l,X*mft ,,t,ttrf;il:.,*i rJx lyii: i,rg'ilconsrructnu;;;rff ffi ;Jil,,,H,il.i.r'J;,T,,*;i#:|tr
,ri Tei si Arhn,i r,.:^rroorr Tei $i Arbori Tui

;ffi'il * rx$ir,H, dffilf ffi il fi];.1i,:fi H:: ;;::ji;t,
111.^"-"*f a"r.u r ir.u.r" 

wap t I cstr I I e ad use de 
111^11."rsor;;; #Iff 'nd necon form ffi #;:T:tstui agent econom i

*# ?fi ;,:m ;;;;1- I nril*i::rilp: r i ti*,,,,

il'iii]ff *ilr,:;*Jii"'.:lF?::lttirH-iffi1ilhffii de inreresere;"r;;;i#iillT.:ffff:ce a admis un sir de neconco.dante10. tUoOrfitaGafu



,,.'Efr ill ;T:Ilil,l.e 
aprica t:

preful cel mai sctrzut f
12. Informa fia privindfactorii 

de r

13. Reevaluarea ofertelor:nu este

14, in urma examintrri, evalu{rii 
$i

Ahibuirea contracfului de achizilie 
I

aplicafi: nu

rpartrrii ofertelor

ictr:

sunt

depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

nenumiGTiiril
Derum-Ea-

operatorului
economic

Cantitate!
unitate de
Inlslrri

su,ma total
(flnd ?VA)

surna total

0na

linctusiv TVA)

4r4?ca-
SI{L IDEAL
CRISLUCI

LOnIOrm
devizului de
cheltuieli

l4lZmpo

I

Anularea procedurii de achizifie publi a: nu este

despre deciziile gruffi pului de lur

rnsmiterii
,022
t0,,.---.-..-

:ru pentru a

s

^s

15. Jnformarea operatorilor economici

chizi(ii:

ffi.." urpar- CRISLUCI
I6. Termenu, r. r$r.rfirr-orf

il+-

contractului:

D6zi
electro

tractutui.rGiil
alin. (3) at Legii
rte publice

fein"
lCe

I7. Contract ul de achizifie incheiat:tu
I Cu capirat I

/ autohton/ I

I C, capitat I

/ m.ixUasociere/ I 
"or uu capital Istrtrin I

ru

/ Denumirea

I operatorului
econornic

sRrlDEAr;-
CRISLUCI

tlumtrrul
gi data
rtractului

Cod

tuarea contractului

'J Termen de

1 vatabititate

lal
I contractutui

CPV

fdri TVA

+lDilro-
494745A5

cu capital
autohton

56
31.10.2022 45200000-9

30.06.2023
Informa{ia Drivind q^}ri-:r

[ii pr,

durabile (achizifii verzi) nuAu fost apticate..;1".1---- .-
verz.it,! r pentru achizir blice durabile (achizifii

:::lt1acl_e a to tu I u i,4otu ritorDilrrate (lei MD):

(DA/NU)NU
Yaroarea de achizi
pentru care au fost

fie cu TVA din contract
aptrcate criterii de dur:

@aicatii;;;cuiri)

Premt ))i

,_r;;1u;;,, 
I ro t u I u 7ro tu ritor pen tru ca re ru fost aplicate criterii de

--------_
)ntru care au fust aplicate

;ffi H.t;rHr?,He 
pen tru lotu r/rotu rirel

, -- _v, ,,.q. JL:uzat

Costul cel mai scdzut

tr

o

6

iinclusiv TVA



;i:iiyyi,t::;,,i;,;,"":I'l;;:;::;:;:{iij j;y;i r;;;;; ;;V;; ":r, * : x ;x :"* e x:, * {i, _ ;, _. * i::';i;:",,r*l:;;t:;:ff;,r;;
i::;:::!:#:;";,1!;:;ff 

,r:,;:;;x;r:::,desfitsu*tr*procedur,de

Conduc{torul grupului de pentru achizifii:t

Nr*",iiilfi

cam@
Cel mai bun raport calitute_cost a
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 24 din 01 noiembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Inspectoratul general pentru Situatii de urgent6

Localitate mun. Chisin[u. str. Gh. Asachi,69, R. Moldrlva

IDNO 1006601000s43

Adresa mun. Chisindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova

NumIr de telefon 022 7 8-5 | -60, 022 78-5 1 -5 8

Numlr de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nunte, prenume, telefon,

e-mail)

Vasilii Bodarev

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de pre{uri n Licitalie
deschis[ oAltele:

Procedura de achizi{ie repetatE (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului cle achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii o Lucrdri V

Obiectul achizi{iei Sistem de securizare energetic[ a Secfiei Situatii
Exceptionale $tefan VodS a DRSE Cduqeni

Cod CPV 4s200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitasia
deschisd)
Procedura de zrtribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental

wvv.a!p!&tguad)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- | 66261 663097 3

Link-ul:
https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er I 21063 | | 5 I
Data publicdri 08.09.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl V achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

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

Tehnici qi inst:rumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru osistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare V Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
osurse externe: oAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati in lei MDL, fIrI TVA 331 669 MDL



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire: Nu sunt

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

5. PflnI la termenul-limitl (data 21,09.2022, ora 08:30), au depus oferta doi ofertan{i:

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

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de

clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt
va completa tn cazul tn care au fost operate mrodi, i,

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicoli sursa utilizatd Si data publicdrii]

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zilel

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. S.R.L.,,METNOX" 1006600017133 Costisa Isor
) S.R.L. ,,ZEPTO" 1018600024415 Dmitrii Rotari

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.R.L...METNOX" S.R.L. ,,ZEPTO"
Documentele ce constituie oferta

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

Propunerea financiard prezentat prezentat

DUAE Drezentat prezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat

Se va
Documente de calificare

consmnd prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde
Extras din resistrul de stat prezentat prezentat

Lipsa datoriilor la bugetul de
stat

prezentat prezentat

Dovada delinerii conturilor
bancare

prezentat prezentat

Certificat de efectuare

sistematic[ a pl61ii
impozitelor, contribu!iilor

prezentat prezentat

Situaliile financiare, 201 8, 2019,
2020

prezentat prezentat

Formularul inf<rrmativ despre
ofertant

prezentat prezentat
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Certificate de conformitate la
principalele
rnateriale/Certifi cate ISO

prezentat prezentat

Experienfa 3imilar sau

Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul doi ani de activitate

prezentat prezentat

Cifra de afaceri medie anual6 in
ultimii 3 ani

nu corespunde prezentat

Lichiditate senerald neprezentat tlrezentat
Avizul Agenliei de
Supraveshere Tehnicd

prezentat prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (tn cozul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

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

* in cozul utilizdrii licita;iei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformafio privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu specificailiile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii Si prin ,,-" tlr cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
scizut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei in
lei MDL
fIrI TVA

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnirce

Sistem de
securizare
energetic6 a

Secliei Situalii
Excepfionale

$tefan Vod[ a

DRSE Cduqeni

S.R.L.

,,METNOX"
319 025,29 1 lot +

S.R.L. ,,ZEPTO- 399 911,75 1 lot +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsurlui
operatorului econonnic

23.09.2022
ora 16:12

S.R.L. ,,METNOX"

Prezentarea documentelor
stabilite ca lips[ qi

solicitate ca obligatorii in
documentalia de atribuire
de la poqta electronicl
achizitii@dse.md

Au fost prezentate la data de

24.09.22 ora I 1:07 de la posta
electronicI
metnoxsrl@gmail.com

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

J

+



Denumirea operatorului economic Nlotivul respingerii/descalifi clrii

S.R.L. ,,METNOX"

A fost transmis[ in adresa agentului economic o
scrisoare de clarificare pe marginea neprezent[rrii
documentelor solicitate. Drept urmare, in
conformitate cu prevederile alin. (5), art. 17 dirr
Legea 13112015 privind achiziliile publice, oferta se

descalifica pe motiv de neprezentare a documgntelor
solicitate prin Anuntul de participare cu nivel
obligatoriu de prezentare qi anume nu a fost
prezentat Lichiditatea generalS minim 150%.
Totodatd de c[tre Inspectoratul General pentru
SituaJii de Urgenld al MAI s-a solicitat
obligativitatea prezent6rii cifrei de afaceri medie
anual6 3 ani (egal6 sau mai mare decdt 3500000
MDL in original) de cdtre agentul economic s-a

prezentat documentul prin care este relatatl cifira de

afaceri pe ultimii 3 ani cu media anuald -l132303,00
MDL

10. Modalitateh de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate lot#le u
Alte limitlri privlnd num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul do atribuire aplicat:

Pretul cel mai scfuut V
Costul cel mai scEzut o
Cel mai bun raport calitate-prel n
Cel mai bun raport calitate-cost o
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteliile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i: Nu s-a aplicat

(Se va completa lentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun rqport calitate-cost)

t'actorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factor:ul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: Nu s-a aplicat
va tn cazul tn care ofertele au fost reevaluate re

Motivul reeval rlrii ofertelor
Modiliclrile or r€rate

4- In urma examinlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atlribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru:
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Denrumirea lotului I)enumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Preful total
in lei,

inclusiv
TVA

Sistem de securizare energeticd a Secfiei
Situalii Exceptionale $tefan Vod[ a DRSE

CEuseni

S.R.L. ,,ZEPTO" Un lot 479894,10

Anularea procedq
In temeiul art.7l
Argumentare: _

trii de achizilie public6: Nu se aplic6
alin. _ lit _.

ntreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
nixt/asocier

el
Cu capital

straln

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Terme:n de
valabilittate al
contractului/
acordului-

cadru

Iara
TVA inclusiv TVA

Capital
autohton

125 0r.tL.22 45200000-9 399911,75 479894,10 31.t2.2022

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

(lnformareo operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile gruptului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I dinr 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului: (rezultatul procedurii a fost conteslat Ei ca
urmare a fost emisl decizia ANSC nr.03D-697-22 din31.10.2022)

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

Denumirea
operatorulu

I

economic

S.R.L.

,,zEPTO"

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. ,,METNOX"
S.R.L. ,,ZEPTO"

La data de 28.09.2022 prin
scrisoarea nr. 19/ 10-1696

De pe adresa electrontcl
achizitii@dse.md la adresele
electronice
metnoxsrl@smail.com gi

zeotosrl@.mail.ru

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai mic[ decdt pragurile prevlzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice $i/sau fax o
fl 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalf, sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicf,rii
prin miiloace electronice si/sau fax n
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18. Informa
cazul tn

131 din 3 iulie

privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd dctar tn

z la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat

pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta tle seamd, grupul tle lucru declard cd termenul de oEteptare pentru tncheierea

:telor indicate ofost respectot (exceptdnd cax,urile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr-

t5 privind achiziliile publice )t precum Si cd in cazul depunerii contesta(iiktr Ei/sau
recepliondrii de monitorizare, oceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de achizilie,fopt core poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul pului de lu!ru pentru achizifii:

ct tl
', Prenume)

Au fost aplicate r:riterii pentru achizifii publice durabile (achizi{ii

verzi)?
(DA/NU)

Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilgr
pentru care au first aplicate criterii de durabil,itate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

codul cPV al lo tului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate:

Criteriul de atrilluire pentru lotul/loturile pentru care au ftrst aplicate
criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-
prel tr

Cel mai bun raport calitate-
cost a

L.$.
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DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice ч
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr, 1 _din 01.11.2022

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritйtii contractante Рrimаriа com.Morozeni, r. оrhеi
Localitate s.Morozeni r.оrhеi
IDNo 1 007б0 1 003275
Adresa s.Morozeni, r.Orhei
Numйr de telefon 0235/57300
Numir de fax 02з5l572зб
E-mail oficial morozen @gmail.com
Adresa de internet mоrоzеп comuna.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Jurcan Igоr,0672652Зб
morozeni@gmail.com

2. Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate чСеrеrеа ofertelor de рrеfuri пLicitalie deschisi
nAltele: [Iпdiсаti|

рrосеdurа de achizitie repetati (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Bunuri п servicii п Lucrйri v

obiectul achizitiei, Luсrбri de reparalie а strazilor din comuna
Morozeni, s.Morozeni si s.Breanova. rl. Orhei

Cod СРV 452зз142-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (seva iпdica diп cadrul
portalului gччеrпаmепtаl
www.mtепdеr.gоv.m4)

Nr: осds-ЬЗ r,ridp 1, -М D:]" 664947 1 7 1 032
Link-ul:
https : //achizitii.md/ro/public/tend er l 2 | 0 6 50 46 l
Data publicёrii: 05. |0.2022

platforma de achizitii publice utilizatй v achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de
achizi{ii publice а autorititii contractante

vDa пNu
Link-ul сбtrе planul de achizi|ii publice publicat:
htp ://morozeni. comuna.md/wp-
content/uploads/sites/6 7 l 2022 l 0'7 lplanul-anual-de-
achizitii.pdf

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

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duрй caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie electronicй пСаtаlоg electronic



Sursа de fiпап{аrе nBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пsursе ехtеrпеi vAlte surse: Buset local

Vаlоаrеа estimatй (lei, ftrd ТVД) 406 300.0 lei

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Моdifiсйri ореrаtе iп documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul iп care аu fost operate mоdфсdri)

б. Informa{ii privind ofertele depuse 9i dосumепtеlе de calificare ;i aferente DUAE prezentate de
сitrе ореrаtоrii economici:

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rйsрuпsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdicayi sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пumйrul de zileJ

5. Рflпi la termenul-Iimiti (data l7.|0.2022, оrа 10:00), au depus oferta _4_ ofertanfi:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. BuildTrade SRL 021608000815 Maxian Vladimir
) TURVIEN с.р 00360б002998 Beýte Nicolae
3. SRL Izvorul Din Piatra 01 560900 1285 cheptene Alexandru
4. SA Drumuri Orhei 00360б0 l 0892 Efim vircolici

Denumire document
Dепumirеа oDeratorului есопоmiс

BuildTrade SRL TURVIEN
с.р

SRL Izvorul
Din Piatra

SA Drumuri
оrhеi

Documentele се constituie oferta
(Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAE prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt
oferta fiпапсiаrй prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt
oferta tehnicй preZeпtat preZeпtat перrеZепtаt перrеzепtаt

Documente de саlifiсаrе
Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Garantia luсrdrilоr prezeпtat перrеzепtаt prezeпtat перrеzепtаt
Grafic de executare а
lucrйrilor, сопfогm
Anexei пr. 10.

preZeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

Сеrеrеа de раrtiсiраrе,
сопfоrm Anexei пr. 7

prezeпtat prezeпtat prezeпtat пepreZeпtat
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Declaralie privind
valabilitatea оfеrtеi,
сопfоrm Anexei пr. 8

preZeпtat перrеZепtаt prezeпtat перrеzепtаt

certificat/decizie de
inregistrare а
intreprinderii/extras din
Registrul de Stat al
реrsоапеlоr iuridice

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

certificat de efecfuare
sistematicб а pla{ii
impozitelor,contribu[ii lor
eliberat de Inspectoratul
Fiscal de stat

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

Declaralie privind
experienla similarб,
conform Anexei пr. |2,
ýаu
Declaralie privind lista
principalelor lucrёri
executate in ultimul ап
de activitate, conform
anexei nr.13

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat перrеZепtаt

Dесlаrаliе privind
dоtйrilе specifice,
utilajul gi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzбtoare а
contracfului, сопfоrm
Anexei nr. 14.

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

Declara{ie privind
personalul de specialitate
gi/sau а expe(ilor
propus/propugi pentru
implementarea
contracfului, сопfоrm
Anexei nr. 15.

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

Aviz pentru раrtiсiраrе la
licitaliile publice de
luсrйri din domeniul
construcliilor Ei
instalaliilor, eliberat de
сйtrе Agenlia pentru
Supraveghere Tehnicб,
сопfоrm Anexei пr.22,

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

certificat de atestare
tehnico-profesionalй а
dirigintelui de santier

prezeпtat preZeпtat prezeпtat перrеzепtаt

cifra medie de afaceri in
ultimii trei ani

пu соrеsрuпdе prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt



Demonstrarea accesului
la personal/ un organism
tehnic de specialitate,
саrе sй garanteze
asigurarea unui control
al calitёlii.

preZeпtat preZeпtat prezeпtat перrеzепtаt

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrех,епtаt, пч corespuпde (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu 

"ourpuid"ceriп|elor de calфcire))

7, Informafia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdiса pre|ul оJёrtеi fiпаlе(Iпfоrmаliа priviпd "Coresptlпderea cu сеriп|еlе de'catificare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп: ,,+ " iп cazul corespuпierii si рriп ,,-" iп cazl,tl песоrеsрuпdеrii)

8, pentru еluсidаrеа_uпоr neclarititi sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei cucerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

pentru fiесаrе lot ч
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate lofurile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contracful ре lоfuri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scёzut v

4

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

fЕrй ТVА

cantitate
gi unitate

de mЁsur5

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
BuildTrade SRL
TURVIEN с.р
SRL Izvorul Din
Piatra
SA Drumuri Orhei з72 851,71

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

20,10,2022 BuildTrade SRL Clarificйri privind
justificarea prefului
апоrmаl de scйzut

Cosful ofertei а fost mic;orat cu
аЬоrdаrе responsabilё din contul
Cheltuielilor de regie qi а
Beneficiului de deviz саrе au fost
abordate in conformitate cu
погmаtiчеlе in vigoare.

Denumirea ореrаtоrului economic Motivul rеsрiп geriildescalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:



cosful cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va соmрIеtа репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul l Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificirile ореrаtе

14. iп чrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii gi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misuri

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
TvA)

Luсriri de
rераrа{iе а
strazilor din
соmuпа
Моrоzепi,
s.Morozeni si
s.Breanova,
rl. оrhеi

BuildTrade
SRL 327 780,33 327 780,33 393 33б,40

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

Denumirea ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BuildTrade SRL 25.10.2022 e-mail,



тurчiеп Ср 25.|0.2022 e-mail,
SRL lzvorul din Piatra 25.10.2022 e-mail,
SA Drumчri оrhеi 25.10.2022 e-mail,

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeaza iп ioпformitite сч prevederile art. 3I ai Legii пr. t з I diп з iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice)

(selectali tеrmепul de aqteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. I з ] diп з iulie
20I5 priviпd achiziliile publice, iпсlusiv а termeпelor de asteptare, se efectueaia tп coпformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republiiii Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtеаzй doar tп
cazul iп care la procedura de achizilie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

1б. ТеrmепчI de a9teptare репtru incheierea contractului:

In cazul ?n care valoarea estimatй а contractului
este mai miсё decAt pragurile prevёzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 13 1 din 3 iulie 20l5
privind achiziliile publice

ч б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mi.iloace electronice gi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicбrii
рriп mi.iloace electronice qi/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatd а contractului
este egalй sau mai mаrе decit pragurile
prev5zute la аrt. 2 аliп. (3) al Legii nr. l3l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

П l l zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunic6rii
рriп mijloace electronice qi/sau fax п

Dепчmirеа
operatorului

economic

Intreprind
еrеа

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

striin

Nчmirчl
qi data'

contractuluy
асоrdчluьсаdru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

firй ТVА inclusiv
тчА

BuildTrade SRL

Cu
capital
autohto
n

4
0|.|\.2022 452з3ll42-6 327780,зз 39ззз6,40 з|.|2.2022

Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

VаIоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotuluVloturilor репtrч саrе аu fost aplicate сritеrii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа cu ТVД)

6



Сritеriчl de аtriЬчirе pentru lоtчlЛоturilе репtru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut о

costul cel mai scйzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| l
Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lacru declard сd tеrmепul de a;teptare pentru tпcheierea
coпtractulaVcoпtractelor iпdicate afost respectat (exceptand cqzurile preydzute de аrt.32 аliп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice )l precam ;i сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor ;Vsаu
rесерliопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаtе si solalioпate.

Рriп prexenta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопjirmd соrесtitudiпеа desJdsardrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсйtоrul grupului de lucru pentru achizi{ii:

{ur>спrч d?oъ
(Numе, Рrепuйе)

L. J.
n,+ л "L,,.l zý *.2ý./ At"}t(Я ъед_"/ hiр.Ж !Е

L] J Пп ({t} lttl _ Е trt

,l{ -lмцjяЦ}t fj

W*W
ч:

,7



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

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

+
tr
!

Nr.3 din 3Jf,92922

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Persoana de contact (nume, prenume, tele.fon, e'

muil

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoriti{ii contractante Prirndria Cuhurestii de Jos

6643. s. Cuhurestii de Jos

I r 007601008535
I s. CLrhurestii de Jos, r.Floreeti

Num[r de telefon 0250778 1 8

Numflr de fax 0250778 1 8

rimara.cuhurestiidei os(0mail.ruE-mail oficial
floresti.md
Potorac Iurie

Adresa de internet

fipul procedurii de atribuire aplicate C*-ru-oi'..t..tot Oe prefuri +Licita{ie deschisd nAltele:

llndicaril
Nr:Procedura de achizi{ie repetati (4ypg!az)-

npd 
"bt"atului 

contractului de achizi{ie/

acordului-cadru

Bunuri n Servicii n .lucrdri +

Obiectul achizifiei

CodCPV 
-

Ali*..l"* cu en'ergie electrica a sistemelor de iluminat public

rrt ggtr,qltlrglqld.lgryryllloresli 
-45300000-0 ' t'

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul

apticdrii altor proceduri decat licitaYia

de,c hi.tii)
Proc"d,rta de atribuire (se va indica din

caclrul ltortalului guvernamenlal

www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-bJwdp I -MD- I OOJ)66zuujvo

iqt{-l4pt,//""htrtttt.t 
-Data public rrii: 19.09.2022

X achizitii.rnd; n e-licitatie.md; n yptender.md
Platforma de achizi(ii publice utilizat!

Procedura a fost inclus[ in planul de

achizi{ii publice a autoriti{ii contractante

A"
caz)

X Da nNu
Link-ul catre planul de achizilii publice publicat:

fi le : ///C :ltJ sers/home/Downloads/planul-de-achiziti i'pdf
Data:16.09.2022

lr"l".,l 
=--=-

httos://tender.qov.

Tehnici si instrumente specifice de

atribuire
(dupd caz)

Sursa de finan{are

:.Acolci-cadru nSistem dinamtc de aohlzltle +Llcltalle

electronicd :Catalog electronic

+nugei,r" i6@et CNAS; nsutse

externe; r,Alte surse: [Indicati]

Valoarea estimat[ Iei, fiird TVA) 2006160 let



Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

6e va c,ompleta tn cazul tn care au fost solicitale clarificdri)

4, Modificdri operate in documentafia de atribuire:

6e va conryleta in cazul tn care aufost operate modi/icdri)

citre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in llAP/alte mijloacelor de informare

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

[Indicayi numdrul de zile]

5. p6ni la termenul-limiti (data 15.10.2022, ora-11:41), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr.

L

Dcnumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

SRL 1018600024415 Dmitrii Rotari

) AGT-Construct SRL I 008600033474 Chirita Oles

1 SRL"Galicus" l 01 0600032829 CASAP IURIE

6, Intbrma{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

Denumire document
Denu mirea operalqrqlgi egerlelgle

SRL Zepto AGT-Construct
SRL

SRL"Galicus"

Documen
va consmna Prin: P

t fe cu constitui'e ol
rezentut. neDrezenta

erta
t. nu cores

Propunerea tehnicd prezentat Of-er1a nu a fbst'*
deschisd pentrn
eval uare,

deoarece oferta
clasatd pe locul 1

dupd pre! nu a
fbst respinsd sau

descalificatd gi

respectiv a fost
desemnatd
cigigAlqqre_

Oferta nu a fost
deschisd pentru
evaluare, deoarece
ofbrta clasatd pe

locul 1 dupd pre!
nu a fost respinsd
sau descalificatd Ei

respectiv a fost
desemnat6
ciqtigdtoare

Proounerea financiard nrezentat

DUAE, 0rezentat

Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat

Documente de calificare
Se va consmnl prin: preze ntctl zentat cnu

Declaralie privind
valabilitatea oferlei

prezental

Scrisoare _de garantie
prezentat



bancard

Grafic de executare a

lucrdrilor

'Experienla similar6

Declaralie privind lista
principalelor iucr6-ri

executate in ultimul an

de activitate

Declara{ie Privind
dotdrile specifice, utilaj ul

gi echipamentul necesar

pentru indePlinirea
corespunzhtoare a

contractului

Declaralie Privind
personalul de sPecialitate

propus pentru
'implementarea

contractului

Lista subcontractanlilor
qi partea/p6(ile din
contract care sunt

indeplinite de aceqtia

Informa{ii Privind
asocierea

Angajament ter!
suslindtor financiar

Angajament Privind
sus{inerea tehnici qi

profesional6 a

ofertantu I u i/gruPului de

operatorl ecollomlcl

Declaralie te( sustindtor
profesional

Aviz pentru PartlclPare
la licitaliile Publice de

lucrdri din dorneniul
construcliilor qi

instala{iilor

Ultimul rapotr financtar



L

Dovada de resurse

. 
financiare: cel pulin 20%o
din valoarea ofertei,
disponibili in contul
bancar al intreprinderi i
sau prin Iinia de creditare
cu bani disponibili la zi.
confirmate prin
documente bancare.

Declarafie privind
confirmarea identitdtii
oenetrcrarr lor efectivi Si
neincadrarea acestora in
situalia condamndrii
pentru participarea Ia
activit[li ale unei
or ganizalii sau grupiri
criminale, pentru
corupfie, fraudd gi/sau
spalare de bani,

Informalie despre
ofer"tant

Copia ceftificatului de
inregistrare

Devizele locale aferente
ofetei

(Informalia privind denumirea documenteror prezenrrte se. ^.,,^, - 
--. -l

documentaria de anibuire ;i se r;;;;;r*na prin; orrrroroT #!ffr#rxi,T;Wn;ft#i,:rf,,cdnd documentur afost prirrntot, air-nu corespunrecerinreror de cariJicare))

7' Informafia privind corespunderea oferteror cu cerin{ere soricitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fdrd TVA;I

Cantitate qi
unitate de
misrrri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceAlimentare
cu energie
electrica a
sistemelor
de iluminat
public in
com.
Cuhurestii
de Jos r-nul .

Floresti

SRL Zepto 795269,07rvrDL 1 lot + +
AGT-Const.uci SRL -- 984084.34r,4D1 l tot

I Oferta nu a fort

J 
deschisa pentru

I evaluare,

J 
deoarece oferta

I clasatd pe locul
I dupd pre! nu a
fost respins6
sau

descalificat6 ;i
respectiv a fost
desemnat6

cigtigdtoare

Oferta nu a fost
deschisd pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasatd pe locul I
dupd prel nu a
fost respinsd sau
descalificata qi
respectiv a fost
desemnatd
cigtigbtoare

SRL"6a11.ur'; 1262460,67

MDL

I lot



* in cazul ulilizdrii licitaliei electronice ,se va inclica prelul ofertei finale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele cle calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
ce rinlele stabilite in documentafia de atribuire(inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

21.r0.2022 SRL Zepto Justificarea pre{ului
anormal de scdzut a

ofertei la .,Alirnentare cu
energie electrica a

sistemelor de iluminat
public in corn,Cuhurestii
de Jos r-nLrl Floresti", la
licitalia din 1 5. 10.2022.

Prin prezenta, in conformitate cu
scrisoarea Nr. 1 din 19.I0.2022 vdt

prezentdm j ustifi carea pretulu i

anormal de scazut la concursul
cererii ofertei de prel nr. ocds-
b3wdp 1-MD- 1663 5 88200396
din 19.09.2022.
1, Referitor salariu, vd comunicd"m
cd salariul a fost calculat conform
pct. 1 din HotdrArea
Guvernului nr. 142 din 09.03.2022 cu
privire la cuantumul nrinirn garantat
al salariului in sectorul
real, incepAnd cu 1 aprilie2022,
cuantumul minim garantat al

salariului in sectorul real (la
intreprinderi, organizafii, institutii cu
autonomie financiard, indiferent de
tipul de proprietate gi

forma de cirganizare juridicd, in
continuare - unitAti) se stabilegte in
mdrime de 20,71 lei pe orA. sau

3 500 de lei pe lund, calculat pentru
un program complet de lucru in
medie de 169 de ore pe lun5.
2. Referitor la calculul cheltuielelor
de transport. regie si benificiu de

deviz au fost calculate
conform ,,Reguli de determinare a

valorii obiectivelor de constrirctii
"(NCM L.01.01-2012) si a
datelor din raportul financiar.
3. Preturile la materiale si utilaje
utilizate pentru indeplinirea lucrdrilor
au fost indicate
conform datelor din contabilitatea
companiei si a magazinelor 9i
companiilor specializate in
domeniu.

operatorului economic



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru flecare lot +
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicayi/

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut +
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul in care tn caclrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe *iterii de atribuire,
indica /oa/e criteriile de atribuire aplicate ;i clenumirea loturilor aferente)

se vor

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite
pre{ sau cel mai bun raport calitate-cosr)

baza criteriilor; cel mai bun raport calitate_

Factorii de evaluare
Denumirea

13. Reevaluarea ofertelor: ,i

(se va completa tn cazul in core ofertere aufbst reevaruate repetat)

14' ii :::ma 
examindri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul o"o""uu* * ***..Idecis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

IN

Valoarea din oferth Punctajul calculat
Total

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Motivul reevaluirii ofertelor
.Modificirile

Denumirea
lotului

Alimentare cu
energie electrica
a sistemelor de
ilr"rminat public
in
com.Cuhurestii
de Jos r-nul
Floresti

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

SRL Zepto 795269,07 795269,07 954 322,98



Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit

Arguinentare:

l5' Informarea operatorilor economici despre cleciziile grupului de lucru pentru achizitii:

(Informarea operolorilor economici imp:licatri tn procedura r( atribuire de,spre deciziile grupttlui clel1t9ru penlru achizitrii 've realizeazd tn ionfoimita'te cu prevederile art. 3l at Legii nr. I3I din 3 iutie2015 privind achiziliite publice)

n cazul in care valoarea estimatd ; co"tractrlu, .s1"
mar mrcd decAt pragurile prevdzute la ar1. 2 altn. (3)
al Legii nr. l3 I din 3 iulie 2015 privind achiziliile 

'

ublice
n cazul in care uatoar"ffiise

egald sau mai mare decAt pragurile prevdzule la aft. 2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie )0t5 privind
achiziliile prrblice

lllzileincazultffi
q[]qace elqgtronice qiisau fax n
|l 16 zile in cazul net.ansmiterii co,r,,,nicA.ii p.*
rnijloace electronice $i/sau fax I

(seleclali termenul cle a;rcprare respectat. calcularect rerftEnelor prevazu,n tu Lrgra nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile pubtici, inclusiv a termenelor de a;teitorr, ,e-rfurtueazd in conformitate
';r"f;:::i:rite TITLULUI IV Capirotut I (Catcutarea Terrpenuiril oi Codutui Civit at iuprtrtirit

17. Contractul de achizifie/acordul_caclru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitehe.

SRL Zepto 21.10.2022
21.10.2022

SRL"GalicLrs" e-mail
2r.10.2022 e-mail

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

- 6 zile in cazul t.antriteriiiomuui.arii -in
.lt]
l-tl
m

11 zile in cazul netransmiterii co,r,,rnicariiprin
ijloace electronice qi/sau fax n

Denumire
a

operatorul
ui

economic

ntreprinder
€a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
striin

I.{umirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

4ll!AA0A
0

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

ffiri TVA inclusiv
TVA

795269,07 954 322,99 31.12.2023

18' Inlbrma{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar incazul in care la procedura-de achizilie pubtira ), rctt )itii)iu ,ritnrii de durabilitare Ei s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi purtrr, 
"oru 

au./bst ipticate criterii de durabilitarel:



Au fost aplicate criterii pentru
verzi)?

achizilii publice durabile (achizi{ii
(DA/NU)

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

codul cPV at lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut .
Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractulr.ti/contractelor indicate a fost rcspectat (exceptand cazurile prevdzute di art. 32 alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestayiilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorixare, aaeastea au foit examinate ;i solulionite,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru uchiz.itrii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizi\ie, fapt pentru care poartd rdspunclere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducdtorul grupului de lucru pentru ach

Potorac Iurie

(Nume, Prenume)

'd



model-lip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □ 

Nr. 1 din 02.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IM REI „Lumteh”
Loealitate Chisinau
IDNO 1003600127505
Adresa MD-2004 Chisinau, str S. 1 a/о  4X \
Numar de telefon 022-22-35-42
Numar de fax 022-225-323
E-mail oficial i m re i 1 u m 1 e h (a), mail.ru
Adresa de internet Lumteh.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Plemeannic Anatoli. 069777321

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Autocamion cu cabina dubla cu bord (Platforma
deschisa)

Cod CPV 34100000-8
Expunerea motivului/temeiului privind 
alcgerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafa  
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21052957
portalului zuvernamental www.mtender.20v.md) Link-ul: ocds-b3wdpl-M D-1664479657120

Data publicarii: 29.09.2022
Platforma de achizifii publice utilizata achizitii. md
Procedura a fost inclusa in planul de achizitii Da
publice a autoritatii contractante Lumteh.md
Anunf de intense publicat in BAP (dupa caz) Data:

Link-ul:
Tehnici §i instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achi/itie
(dupa caz) □Licitape electronica cC'atalog electronic
Sursa de finantare Surse ex terne
Valoarea estimata (lei, far a TVA) 600 000

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor

http://www.mtender.20v.md


Denumirea operatorului economic ,
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare 1
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Sc va complete in cazul in care aufost operate modificari)

kezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
in form a re (dupa caz)

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zilcj
.

5. Pana la termenul-limita (data 09.10.2022, ora 11:00), au depus oferta 2 ofertanti:

Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

Blueauto srl 1019606001363 Zinaida Pojar
Tehnolider srl 1004605005324 Muntean Daniel

6. Informatii privind ofertele depuse si doeumentele de calificare si aferente DUAE
prezentate de catre operatorii economiei:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

--------1

Blueauto srl Tehnolider srl Operator 
economic n

Doeumentele ce constituie oferta
(Se va consmnchprin: prezentat neprezentat, nil corespundc)

Propunerea tehnica prezentat
Propunerea financiarS prezentat
DUAE prezentat
Garantia pentru oferta
(dupci caz)

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

Pasaport tehnic prezentat

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformirate cn cerinfele din 
documentatia de atribuire §i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespundc (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corcspundcccrintclor de calificare))



7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pretul ofertei
(fSra TVA)*

Cantitate si 
unitate de 

mSsura/buc

C orespu nde 
rea cu 

cerintele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

Autocamion cu cabina 
dubla cu bord (Platforma
deschisa)

Blueauto srl 580 700 1 t- +
Tehnolider srl 750 000

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica preful ofertei finale
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare " si " ( 'orespunderea cu spc cij'n atiiU 
lehnice ", se va consemna prin: + " in cazul corespunderii si prin . - in cazul nccorespum/criii

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

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspurfsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot Justificarea deciziei de a nu atribui eontraetul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire. 

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fast atribuite in baza crileriilor: cel mai bun rapori cahlau 
pre( sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul ealculat

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate



14.
л

In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depusc in eadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acor d u 1 u i - c adr u:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate 
si unitate 

de
m2suri5,

buc

Pretul unitar
(f3ra TV A)

Pretul total 
(13ra TVA)

Pretul total 
(inclusiv 
TVA)

Autocamion cu cabina dubla 
cu Lord (Platforma deschisa) 
Mercedes-Benz Sprinter II 
31 1 GDI

Blueauto
srl

1

_........... .

' 580 700 580 700 6% 840 lei

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul a r t .______ al Legii nr. 131 din 03.07.2015

Argumentare: ______________ . A

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achi/itii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BlueAuto srl 19.10.2022 SI A RSAI\ e-mail
Tehnolider srl 19.10.2022 SI A RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicate in procednra de atribuire despre deciziile prupu/iu de 
lucru pentru achizifii se realizeaza in conformilale eu prevederi/e art. 3 / al l.eeii or 131 dm 3 iutu 
2015 privind achizitiile publice)

16. Termenul de a§teptare pentru Tneheierea contractului:

In cazul, in care a fost depusa 1 oferta - respectarea termenului de asteptare este facultativa.

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 §i/sau fax a

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

(Selectati termenul de asteptare respectal Calcularca termene/or prevazute di l.ei^tii >v 5 1 in 
iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare. .se ejectueazd in conformilale 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul /  (Calcularca Termenului) al Codului Civil a! Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru ineheiat:

Denumirea Intreprinderea: Numarul Cod Valoarea contractului Termen de

4



operatorului
economic

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

si data 
contractului/ 

acordului- 
cadru

CPV

lara TVA inclusiv
TVA

valabilitate al 
contractului/ac 
ordului-cadru

BLUEAUTO
SRL

Cu capital 
autohton

67
02.1 1.22 3410000

0-8
580 700 
lei

696 840 lei
31.12.2022

18. Informatia privind achi/itii publice durabile (achi/itii verzi) tmhricii data u
completeaza dour in cazul in care la procedura de achizitic publicd an Just aphcaic cntcn: de 
durabilitate $i s-a incheiat contract/conlracle penlru lot loluri pentru care an fast aplicaie criterii 
de durabilitate):

Au lost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii
verzi)? (D A/NU )

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au lost 
aplicate criterii de durabilitate: P re(u l ce l m a i scazu t

Costul cel mat scazut \

Cel mat bun raport calilaic~pre( 

Cel mai bun raport ca/ilate-cost г

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declare cd termenul de asteptare pentru incheiereu 
eontractidui/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) at Tegii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile puhlice ), precum si cd in cazul depunerii contestatiilor \i. sail 
receptiondrii rapoarte/or de monitorizare, aceastea ait fast examinate si soiutionate.

Prin prezenta dare de seamd, p гири l de lucru pentru acliizifii con fir mu corectitudinea desfdsurdni />/<>> nhn  
de achizifie, fapt pentru care poartd rasp under e conform prevederi/or legale in vipoare.

Conducdtorul grupului de lucru pentru acliizitii

Veaceslav BUT



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr.14 din 02 noiembrie2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Dепumirеа autoritй{ii contractante Рrimаriа or.Glodeni
Localitate or.Glodeni
IDNo 1 007601 002500
Adresa or.Glodeni str, Suveranitatii,4
Nчmйr de telefon 0249-22746
Nчmйr de fax 0249-22746
E-mail oficial рri maria_gloden i@ma il. rLt

Adresa de internet
Реrsоапа de сопtасt(пumе, рrепumе, tеIеfоп, е-
mail)

Vasiliev Lidia 0249 2-30-40
рriпlагiа_glоdепi@rпаil, гu

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate Сеrеrеа ofertelor de рrеturi
Рrосеdurа de achizi{ie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul оЬiесtчlчi сопtrасtчlчi de
achizitie/acordulцi.cad rч

Bunuri

Obiectul achizi{iei Achizitionarea Соmрlехеlоr de joacй репtrч dotare
а IET пr.5 din оr. Glodeni

Cod СРV 39300000-5
Ехрчпеrеа motivului/temeiului pгivind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
рrосеdцri decdt licita|ia des chis d)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
portalulai guvеrпаmепtаl wwуу, пэtепdеr. goy, md)

Nr : МD-166512408з66'|

Link-ul:_ocds-b3wdp 1 -MD- 1 665 12408З667
Data publicёrii: 07, 1 0, 2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.md;
Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data:

Link_ul:
Tehnici,ýi iпstrчmепtе specifice de аtriьчirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie nlicita{ie
electronic1 пСаtаlоg electronic

Sursa de finan{are Buget de stat;
Vаlоаrеа estimatй (ei, Jdrd ТVД) 270 800.00



Data solicitйrii clarifi сйrilоr 8 oct2022,09:37
Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare caietul de sarcini

intrebare:

Daca cunoasteti dimensiunile саrе le doriti atit de fixe,
poate aveti si о sclrita dupa саrе аr fi posibil de orientat.

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului Buna ziua, dimensiunile sunt indicate in descriere si le
nuteti sasi si in documentatie standard.

Data transmiterii 9 oct2022,10:04

3. Clarificf,ri privind documenta{ia de atribuire:

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

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. Рiпi la termenuI_Iimiti (data 20.10.2022, ora 15:09 ), аu fost depuse 2 oferte:

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

уа eta tп cazul iп care аu fost solicitate clar
Data solicitirii clarificйrilor 8 oct2022,09:39
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic
Expunerea suссiпtй а solicitйrii de

clarificare
La complexul ш.2
Intrebare:

Intre cele trei turnuri care sunt solicitate exsita о
conexiune careva prin podisor sau tub sau
poate alte tipuri de conexiuni?

Ехрчпеrеа succintf, а rйspunsului Buna ziua, este uп complex intreg , desigur са au

о legatura intre ele (prin podisor).

Data transmiterii 9 oct2022,09:58

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/altemijloacelor de iпfоrmаrе
(duрd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de dерuпеrе 9i deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. S.R.L BADAR-M 1014600041625 Bezverhni Roman
, S.R.L Nova Park Соmрапу 1019600055179 plesca Mihail

Denumire document
Dепumirеа oDeratorului есопоmiс

SRL
BADAR_M

SRL
Nova Park
Соmрапу

2



Documentele се constituie oferta

Fоrmulаrul ofertei F4. l
Fоrmulаrчl оfеrtеi F 4.2

Documente de calificare

sistematica а platii

cortificat de atribiiroa

Оfеrtа valabila о perioada de
45 de zile (indicarea
informatiai cu privire la
рrеturi рrесчm si alte conditii
fi папсiаrе si соtпеrсiа]е
legate de obiectul

рrеzепtаt

Declarative privind
confl rmаrеа i dentitati i

benefi сiаrilоr efectivi si
пеiпсаdrаrеа acestora in
situatia сапdаmпаrii pentru
participarea la activitati ale
unei organizatii sau gruраri
criminale, pentru coruptie,
fiauda si/sau spalare de bani.

пeprezeпtat prezeпtat

Dovada inregistrarii
persoanei.juridice ,

certificate/ decizie de
inregistrarea iпtrерriпеri i/
ехtrаs din Restrul de stat al

Prezentarea de dovezi privind
сопfi rrпаrеа Ьuпurilоr,
identiflcarea рriп rеfеriге la
specifi catii sau standarte
rеlечапtе.

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se ча iпdiса iп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calфcare))

7. Iпfоrmа{iа privind соrеýрчпdеrеа ofertelor сч cerintele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fera ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsчri

Соrеsрчпdеrеа
сч cerintele de

caIificare

Соrеsрчпdеrеа
сч Specificatiile

tehnice
Lot 1 Ореrаtоr economic 1

Operator economic n
Lot rl Ореrаtоr economic l

Ореrаtоr economic п

а
_1



* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul oferteifiпale

(Йrmаsiа priviпd "Coresptlпderea сu ceriп|ele de calificare" si "Corespuпderea сu specifica|iile

tеhпiсе'', Se va ronrn*no рriп; ,,+" tп cazul'corespuпderii si рriп ,,-" |и cazul песоrеsрuпdеrii)

8. pentru elucidarea uпоr neclaritn{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei

cu cerinfele stabilite in documer,iuliu de atribuire (inclusiv Justificarea pre{ului'anormal de

scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitf,rii

Operatorul economic Informalia solicitati Rezmatul rйsрчпsчlчi ореrаtоrчlчi
economic

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Motivul respingerii/descalifi ciriiI)enumirea
operatorului

economic
S.R.L BADAR_M оmраrаrеа ofertelor lit,(б) Autoritatea

contractantё nu acceptб oferta in cazul in care;

а) Ofertantul пu indeplineqte cerin{ele de calificare qi selec{ie.

oferta пu соrеýрuпdе cerin{elor expuse in documenta{ie de atribuire,

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru un lot

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PrePl cel mai scйzut

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(se va completa репtru loturile care au fost atribuite |п baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-

pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de evaluare vаlоаrеа din оfеrti 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
4



12. RеечаIчаrеа ofertelor:

(!е 

|,а 

c.ompleta tп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

----", }"#fr: #}H:]ri, 
evaluirii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de

14.

Atribuirea contractului de achizifie publicй/acordului-cadru:

лпчIаrеа procedurii

Argumentare:

de achizilie publicё:

1 DепчmiБа-

I lotului

/Т;пr-ЪЬ-
| Соmрlехеlоr
I dejoacй репtrч
dotare а IET
пr.5 din о". lGlodeni l

DепчmйГ
ореrаtоrчlui

economic

сапtiББм
unitate de
mйsчri

Pre{ul unita"
(fПr5 ТVА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА) 1 ГrеЩliоtаГ-

| (inclusiv ТVА)

Ьйтdгm-
D.&L Nоча
Park
Соmрапу

Вuпчri ZZrэ UUU.00
l 245 000.0Т

дпчlаrеа procedllrii rlд о^L:-:.:

л

15. Iпfоrшаrеа operatorilor economici despre deciziile grчрчlui de lчсrч репtrч achizifii:

(Iпfоrmаrеа operato.r.ilor есопоmiсi implic^ali iп procedura dy a,tribuire despre deciziile grupului cle';;;:;:,У;Ъ::J':!;l,,:r;;,W'а"tп"ЬоцЮimitа'tе ,, o-,b,,a,rile art. з1 a{Legri пr ]з] diп з iulie

ПепчmТйТ!БйББii
Data trапsйЕй ModalitatББ tйпйlББ

S.R.L NооаБ"К-СЙЙБ
25.10.2022
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17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru 
incheiat:

Теrmеп de

valabilitate
al

contractulu
i/acordului-

саdrч

Cod СРV
Nчmirчl

si data
contractului/acordului-

саdrч

Denumirea
ореrаtоrчlчi

economic

S.R.L Nova
Park
Соmрапу
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DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice х
de incheiero а acordului-cadru tr

de апulаrе а procedurii de atribuire

Nr.02 din 02 noiembrie 2022_

Date са privire la aatoritatea сопtrасtапtd:

Denumirea autoritf,tii contractante рrimаriа оr. cйinari

Localitate оr.Сйiпаri, r-l Cf,useni

IDNo 1007601003817

Adresa r-l Сйчsепi" оr. Сйiпаri, str. С. Negraia 4

Numf,r de telefon 0-243-3-22-36

Numйr de fax 0-243-3-зз-46
E-mail oficial р rimariacainari@mail. ru
Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)
Ghelan Maria

Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri Blicitalie deschisй
пдltеlе: [Iпdicatil

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dцрфзgО_ Nr:

T'ipr' 
"biectului 

contractului de achizifie/
асоrdului-саdru

вuпuri п servicii п Lucrёri v

Obiectul achizi{iei Produse alimentare ре loturi

Cod СРV 15800000-б

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul
portalului guv еrпаmепt al www. mt е.пd er, goy. md)

Nr: : 210б4343
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
Ь3wdрl-МD-lбб3923378913
Data рuЬliсбrii:з23.09.2022 оrа 14.25

Platforma de achizi{ii publice utilizatй
в achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
Иuрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizi{ie

пLicitatie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе VBuget de stat; пВugеt CNAM; BBuget CNAS;
пSчrsе externe; VAlte surse: Bugetul Local_

Yаlоаrеа estimati Qei, fdrй ТVД) 231140.00 lei.



clarilicdri рriчiпd doc аmепtа|iа de atrib aire :

(Se va corпpleta iп cazul tп care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarifi сйrilоr
Dепчmirеа operatorului economic

E"pu*..u succintй а solicitйrii de clar
Ехрчпеrеа succinti а rйspunsului
Data transmiterii

Modilicdri operate tп dосаmепtа|iо de atribuire:

(Se va соmрlеtа tп cazul iп care aufost operate modificdri)

Iпfоrmа|ii priviпd ofertele depuse qi dосumепtеlе de califtcare;i afereпte DuAE prezeпtate de cdtre

operatorii есопоmiсi:

Rezumatul modificirilor
Tublicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Iпdica|i sursa utilizatй si data publicdrii]

Termen-limitй de dерчпеrе qi deschidere а

ofertelor рrеluпgit (dupd caz)
[Indica|i пurпdrul de zileJ

Рапd h tеrmепu\-\imitd (data, 12,10.2022, oro 15 :05 ), аu depus oferta 4(patru ) оfеrtапli:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. I.I.,,Schiopu Ludmila,, 1007608001 177 Schiopu Dumitru

2. SRL Baguette 1014600037741 curdova svetlana

з. SRL Lapmol 1002600024308 Ionita Sergei

4. SRL Marialexprim 101 1608000825 Alexandru paduret

Dепчmirе document
Denumirea operatorului econo

I.I,,Schiopul
Liudmila"

SRL,,Lapmol,, SRL Baguette

Documentele се constituie oferta
(Se va сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

DUAE | рrеzепtаl I prezeпtat I prezeruar 
I

Oferla prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaratia pTivind
valabilitatea ofertei

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

situatii financiare
pentru anul 2021

рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

Extras din Registrul
de stat al unitatilor de

drept

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

CertiГrcat privind
lipsa datoriilor eliberat
de catre Inspectoratul
Fiscal de Stat

prezeпtat prezeпtat prezentat

certificat de
conformitate, calitate

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Certificate igienice,
autorizalia sanitar-
veterinara de
functionate (pentru

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

2



produsele alimentare)
Declaratia privind
lista рriпсiраlеlоr
livrari/prestari
effectuate in ultimii
3ani de activitate

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Specificati tehnice
(Anexa 22)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

SpeciГrcatii de pret
(Anexa 23)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaralie privind
confirmarea identitйlii
binefi ciarilor efectivi
gineincadrarea
acestora iп situa{ia
condamnlrii pentru
participarea 1а

activitйli аlе unei
organizalii sau gruрйri
criminale, pentru
coruplie,fraudб qi/sau

sрйlаrе de bani.

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еIе diп
'diсumейаliа 

de atribuire si se vа сопýеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul

сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

Iпfоrmа|iа priviпd со resp uп derea ofertelor с u cer iп!еле s olicitate :

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(Iara

ТVА)* lei

cantitate
qi unitate

de
misчrй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

LOTUL 1 Produse
de origine animala,
саrпе si produse din
саrпе

I.I. ýchiopu Ludmila

Fileu de pui congelat
йrй os,

Amb.(lkg) Calitate
super.mold.

25929.|,7 35Okg + +

Саrпе de vitel congelat
Calitate superioarё
amb.lkg

17600.00 120kg + I

Саrпе de porc degresat
Calitate sчреriоаrб
аmЬ. lkg

l0540.00 120kg + +

Fileu de счrсап
congelat
АmЬ. lkg calit.super
mold.

l9070.83 1 15kg + f

Ficat de раsйrе
Amb.l kgmold.
calit.super

1550.00 3Okg + +

Carne de iepure
congelat аmЬ. lkg
mold. Calit super.

8291.67 5Okg + +

Pulpa de счrсап
congelat ambal. 1 kg

8291,6,7 5Okg + +

J



mold. Calit sup.

Total I.I. ýchiopu
Ludmila

9|273.33

SRL Baguette l01646.45

SRL Marialexprim 108908.3з

LOTUL 2 Produsele
lactate

SRL LAPMOL

Brinza tаrе (Caqcaval )
45%grЁsimе
calit.superioarё

1400.00 lOkg + +

Iaurt natural Amb,O.Sl
frrй adausuri qi fбrё
conservanti calit. super

2|42.6,7 24Obuc I +

Lapte pasterizat2Yoin
pachete de polietelin
1l cal.super

|4444.44 1200litri + +

Chifir 2О/о ln pachete
de polietelin 0,5 l
саl.sчреr

4916,6,7 59Obuc + +

Smintin610%
pach.polit. 0.5l

355.56 24Ъuс + +

Вrlпzб de часё de 9%
аmЬ. lkg cal.super.

ll0,74,0,7 l 84kg + +

unt de vaci
"fёrёпеsс" din
smintinб dulce nesбrat
72,5О/о grбsime Йrб
adaus de grбsimi
veset.(0,2)kg

з666,6,7 120Ьuс + +

Total SRL Lapmol 38000.00

I.I ýchiopu Ludmila з9965,60

SRL Baguiette | 42274.86

SRL Marialexprim 41405,56

1,oTul, з оЙсе Т lr ýфiорu Ludmila

sainii. l _--------
Очб de gбin6, de mаstr

calit.super
8249.00 300Obuc + +

Total 8249.00

SRL Marialexprim 8250.00

LOTUL 4 Pe;te. SRL Baguette

Peste congelat
merluciu fаri сар calit.
SчреrаmЬ. lOkg

6245.00 125kg + +

Total SRL Baguette б245.00

I.I. ýchiopu Ludmila
,7l99.99

SRL Marialexprim 7200.00

LOTUL 5 Prooduse
de mоrаriе si ceriale ,

boboase

I.I. ýchiopu Ludmila

Fбiпб de griu
Calit.sun (amb.l ks)

83 1.25 7Okg + +

Сruре do mei
Amb,l ks

з9з.,75 25kg + +

Hrisca
Amb,l kg

ll4з;l5 3Okg + +

Fulgi de ovбs
АmЬ.(0.5 ks)

310.00 30buc + +

Оrеz rotund intreg
intres rotund amb,lkg

l l40.00 45kg + +

4



calit.SuDer.
Сrчре de orz
Amb.(lks)

13 1 .25 15kg + а

Сruре de amautca
Calit.super.amb.1 kg

250.00 15kg + +

Сruре de secara
АmЬ l kg calit. Suреr,

158.33 lOkg + +

Сruре de grig

АmЬ.(1 kg) calitate sup
4зз,зз 4Okg + +

Сruре de аrрасаý
Amb.(l kg) calitate sup

l з0.28 15kg + +

Сruре de роrumЬ
АmЬ.(1 kя) calitate sup

зl0.42 25kg + +

paste fainoase
АmЬ.(1 ks) calitate sup

l l02.50 7Okg + +

Fasole
дmЬ.l ks calit.sup.

959.26 31kg + +

Linte
jntreasi amb.(lks)

40,7,4| 1Okg + +

Mazare glefuit1 Intreag1

amb.(lkg)
240.74 2Okg + +

Total I.L ýchiopu
Ludmila

1942.27

SRL Marialexprim 8000.00

SRL Baguette 8544,з2

LOTUL б Legume
gi fructe proaspete ,

uscate
I.I. ýchiopu Ludmila

рruпе uscat fаrа fum
Amb.lkg calitate suреr,

Fбrtr simburc

1l50.00 l5kg + +

Conopida
3 kg Calit. super

зз42.59 95kg + +

Radacina de patrunjel
АmЬ 0,5 kg

2з42.59 23kg + I

Radacina de telina
АmЬ.0,5 kg

|6|9.44 53kg + +

Ardei dulci grasi
Amb.lkg.mold.

2296.30 4Okg + +

Banane
Ambalat 5 kg calitato
SuD.

4225.00 l30kg + +

Lamiie
Ambalat l kg calitate
Sup.

666,6,| 2Okg + +

Rosii proaspete mold.
Ambalat 5 kg calit. Sup

2106.48 65kg + +

Меrо proaspete
Ambalat 5 kg calit,sup.

2291.6,7 25Okg + +

sfecla rosie
Ambalat 5 kg calit. Sup.

2018.52 20Okg + +

Morcov
Ambalat 5 kg calit.sup.

28,70,з,7 25Okg + +

Varza proaspata
Ambalat l0 kg calit.sup.

47,7,7;78 40Okg + +

Сеара
Ambalat l0 kg calit.sup.

2000.00 l60kg + +

Cartofi
Ambalat l0 kg calit.sup.

4844.44 48Okg + +

Castraveti proaspeti
mold.
Ambalat 1 kg oalit.sup.

2444.44 6Okg + +

Stafide
Ambalai 0.1 kg cal.super

l650.00 l 8kg + +

Caise uscate(curaga)
ambalat 0,lkg oalit. Sup.

2321.6,7 14kg + I

Frunze de рйtruпjе1
Stal,e proaspata

17з6.1l l 5kg + +

Frчпzе de mёrаr
Stare рrоаýраtа

11з6,1l l5kg + +

5



Dovleac mold.
stare рrоаsрёttr

l JJJ.JJ 8Okg + I

Dovlgcei mold.
Ambalat 5 kg calit.sup.

2527.78 7Okg + +

роrtосаlе
Calit.sup.

4000.00 120kg + +

Clemantine
Calit. sup.

5200.00 120kg + +

Struguri de роаmб mold,
stare proaspёttr

2666,67 120kg + +

Рruпе
Stare proaspata

925.9з 5Okg I +

vаrzб de pechin

Stare рrоаsрйtй
24|6.6,7 9Okg + +

Brocoli
stare рrоаsрбtй

2|66.6,7 3Okg + +

usturoi mold,
stare рrоаsрltб

2,77;l8 5kg + +

Praz
Stare proaspitй

296.з0 5kg + +

меrе uscate fara fum
Amb.lkg calitate suреr.

JJJ.JJ 5kg
+ +

Total I.I. ýchiopu
Ludmila

68584.63

SRL Baguette
,74з64.8|

SRL Marialexprim 80654.1б

Lotul7 Diverse.
produse
alimentare.

I.I. ýchiopu Ludmila

Gеm de fructe natural
Calit.sup in borc.de sticlб
1ks

250.00 l 0buc + +

Biscuiti pontru copii
Cutie 3.5 kg

516.6,7 20kg + +

Ceai negru natural
iп pachete cu l00 plicuri.
Calit. Suреr.

l98.60 4buc + +

sаrе iodatб
Pac.poliet.1 ks

4|.25 5buc + +

Roqii iп suc
iп Ьоrс.dе 0,б8

l54|.6,7 l00buc + +

pastб de tomate
iп borc.de 0,72

з94.зз l4buc + +

Miez dc nuca
Amb. 0,1 kg cal. Super.

l558.33 1 1kg + +

Miez de flоаrеа soarelui
Amb.0.lkg. cal. Sчреr,

504.1,7 llkg + +

Susan
АmЬ. 0,1 kg calit super

ззз.зз 4kg + +

ulei ds flоаrеа soarelui
rafinat аmЬ. 1 l cal.sup.

2000.00 60buc + +

Covrigei cu mac
АmЬ.3,5 kg calit. Sчреr.

l50.00 бkg + +

маzбrе verde conservatб
cu Ьоь zbбrcit in borc.de
0.72cal. Sup.

14|.6,7 10Ьчс + +

Zаhаг tos
аmЬ 1 kg calitate
suоегiоаrа

l з 88.89 6Okg 1 +

ulei de masline
Ambalat 1 l calit.sup.

|66,67 2buc + +

Воr9 асru lichid паtчrаl
Ambalat l l mold.
l00Уo natural de casб

31 1.50 42Ьuс + +

Сасао
Amb.0,1 kg

175.00 14Ьuс + +

castravcti murati
Amb. 0,5 kg cal super.
Fаrа adaos de acid acetic

583.33 35buc + +

varztr muratб 816,67 49buc + +
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ДmЬЛS*е са1 super.

Fаrа adaos de acid acetic

625.00 5kg + +S.Ыnt. СЙочlеас frrй
coarji

150.00 4kg + +
Sominlc do in
АmЬ. 0,1 kg calit sup91

404,7.92 290Ьчс + +
suc ое fructe natural
amb 1l . natural sau cu

adaos пu mai mult de 5%

de zahar la l00m1

15895.00Total I.L ýchiopu
Ludmila

15895,39SRL Baguette

ýRL MarialexpЦrn_ 26020.56

* iп cazul utitizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul фrtеifiпаlе
(Iпforma|ia priviпd ''Соrеsрuпdеrеа ,u irriЦute de'caliJica' е" si "Corespuпderea сu Specфca|iile

tеhпiсе', , Se va сопSеmпа рriп: ,,+', iпiiui ,orrrpuпierii si рriП ,,-" |fl cazul песоrеSрuпdеrii)

Репtru elucidarea апоr песlаritdli saa сопftrmаrеа uпоr date priviпd corespaпderea ofertei са ceriп|ele

stabilite tп dосumепiliаiе апriъiuirе (iпciasiv justiflcmea pre|ulai апоrmаl de scdzut) s-a solicitat:

Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrчlчi есопоmiс

Informalia solicitatf,Operatorul есопоmiс

Bimit specificatia detaliata а

ofertei de pret si justificarea

pretului anonnal do scazut la lotul
Droduse alimentare diverse la
data de 20.10.22

Scrisoare пr.02l1-218
privind prezentarea
ofertelor actualizate
conform loturilor
cйqtigatoare in urmа
licitatiei electronice si
justificarea pretului
апоrmаl dо scazut

I.I. ýchiopu Ludmila,,
|4.|0.2022

FГm-Гsp"cificatiadetaliataaSсrrъо"1" M.O2l|-220
privind prezentarea
ofertelor actualizate
conform loturilor
сбqtigаtоаrе in urmа
licitatiei electronice.

SRL Baguette
|4.|0.2022

Primit spe"ificatia detaliata аScrisoare ж.02101-2|9
privind prezentarea
ofertelor actualizate
сопfоrm loturilor
cбqtigatoare in urma
licitatiei electronic9.

SRL Lapmol
|4.|0.2022

Motivubespingerii/des calificйrii
Dе"чmПЙ ореrаtоrчlui economic

7
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ffi;Бrt d.r*rn"t castigator din motivil
prezentarii ofertei ре loturi а unui pret maiSRL Marialexprim

Modalitateo de еvаluаrе а ofertelor:

репtrч fiecare lot в
Pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile в
дltе limitйri privind numйrul de Ioturi care pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [Iпdica|i]

Justificarea deciziei de а пч atribui сопtrасЫ ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{чl cel mai sсizчt п
costul cel mai scбzut в
Се1 mai Ьuп rароrt calitate-pret п

Се1 mai bun rароrt calitate-cost в

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

'riario toate criteriile de atiibuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Iп!оrmа|iа priviпd lactorii de еvаluаrе aplica|i:

(se va completa репtrч loturile care ач fost atribuite |п baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-

pre1 sач cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Re еv aluar еа oter telor :

(Se va completa tп cazul iп care фrtеЛе aufost reeyaluate repetat)

Iп utmа ехаmiпdri, evaladrii qi compardrii ofertelor depuse tп cadral procedurii de atribuire s_a dесъ:

дtriЬчirеа contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Punctajul calculatvаlоаrеа din ofertйFactorii de ечаluаrе
ui economic 1

Denumire factorul n
Denumirea lui economic n

Denumire factorul n

Motivul rеечаluf, rii ofertelor

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Denumirea
operatorului

economic

з l115.00

Denumirea



Amb,(1kg)
Calitate
super.mold.

саrпе de vitel
congelat
Calitate
superioartr
amb.lkg

120 kg l45.6,7 176.00 l7600.00 2l120.00

Саmе de роrс
degresat
Calitate
sчреriоаrб аmЬ.

1ks

120 kg 87.83

105.40

10540.00 12648.00

Fileu de счrсап
congelat
Amb. lkg
calit.super
mold.

115 kg 165.83

199.00

19070.83 22885.00

Ficat de раsёrе
Amb.l kg mold.
Calit.super

3Okg 5l,67
62.00

1550.00 1860.00

Саrпе de iepure
congelat аmЬ.
lkg mold. Calit
sчDеr.

5Okg 165.8з

199.00

8291.6,7 9950.00

Pulpa de счrсап
congelat ambal.
l kg mold. Calit
Sup.

5Okg 165.83

199.00

8291.,6,7 9950.00

ToTAL 91273.33 109528.00

LOTUL 3
produsele
alimentare.
Oua de gaini.

I.I.,,ýchiopu
Ludmila"

Оuб de gйiпё,
de mаsё
calit.super

300Obuc 2,,75

3.з0
8249.00 9898.80

ToTAL 8249.00 9898.80

LoTUL 5
produsele
alimentare.
Сеrеаlе,
boboase.

I.I,,ýchiopu Ludmila"

Fйiпй de griu
Calit.sup (аmЬ.1

ks)

7Okg 11.88 |4.25 831.25 997.50

l8.90 з9з.,75 4,72.50Сruре de mei
Amb.l kg

25kg l5.75

Hrisca
Amb.l ks

3Okg 38.1 3
45;l5 |l4з;7 5 lз,72,50

Fulgi de ovбs
Amb.(0.5 ke)

ЗOЬuс 10.33
12.40 310.00 з,72.00

30.40

l140.00 1з68.00

orsz rotund
intreg
intreg rotund
amb.lkg
calit.super.

45kg 25.зз

Сrчре de оrz
Amb.(lks)

1 5kg 8.75
10.50 l31.25 l57.50

Crupe de аmачtса
Calit.super.amb,1
'lzB

15kg 16.6,7
20.00

250.00 300.00

Сruре de secara
Amb 1 kg calit.
Suпеr.

lOkg l5.8з
19.00

l58.3з 190.00

Сruре de griq
Amb.(lkg)
calitate sup

4Okg l0.83
13.00

4зз,зз 520.00
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|0.42
130.28 l56.ззСruре de afpacaý

Arnb.(lkg)
calitate sup

l 5kg 8.69

25kg |2,42
14.90

з|0.42 з12.50Crupe de роrumЬ
Amb.(lkg)
calitate sup

18.90
1l02.50 l323.00

paste fainoase
Amb.(l kg)
calitate sup

7Okg l5.75

Fasole
Amb.l kg
calit.sup.

37kg 25.9з
28.00

959.26 1036.00

1Okg 40;l4
44.00

40,1.4| 440.00.inte
пtrеаgа
rmb.(lks)
Mazare qlefuiti
intreagб
аmЬ.(1ks)

20kg 12,04
13.00

240;l4 260.00

7942.21 9337.83
ToTAL
LOTUL 6
рrоdusеlе
alimentare.
Legume Ei
fructe.

I.I,,ýchiopu Ludmila"

1 5kg
,76,6,7

92.00

1150,00 13 80.00

рruпе uscat fara
fum
Amb.lkg calitate
super.
Flri simbure

Conopida
3 ks Calit. super

95kg 35.1 9
38.00 з342.59 з610.00

Radacina de
patrunjel
АmЬ 0.5 ks

2Зkg 101.85
l l0.00

2з42.59 25з0.00

Radacina de
telina
Amb.0,5 kg

53kg

4Okg

30.56
з 3.00

|619,44 1749.00

5,7.4|
62.00 2296.30 2480.00Аrфi dulci grasi

Amb.lkg.mold.

13Okg з2.50
39.00

4225.00 5070.00Bananc
Ambalat 5 kg
calitate sup.

JJ.JJ
40.00

666.6,7 800.00Lamiig
Ambalat 1kg
calitate sup.

2Okg

Rosii proaspete
mold.
Ambalat 5 kg
calit. Sup

65kg з2.4l

9.1,7

з5.00
2106.48 22,75.00

9.90
229|.6,7 24,75,00Меrе proaspete

Ambalat 5 kg
calit.sun.

25Okg

sfecla rosie
Ambalat 5 kg
calit. Sup.

20Okg l0.69
10.90

2018.52 2180.00

25Okg

40Okg

l 1.48
12.40

28,10.з7 3100.00Моrсоч
Ambalat 5 kg
calit.sup.

l 1.94
|2,90

4,77,7;l8 5l60.00Vаrzа proaspata
Ambalat 10 kg
calit.sup.

12.50
13.50

2000.00 2160.00Сеара
Ambalat l0 kg
calit,sup.

l60kg

Cartofi
Ambalat 10 kg
calit.sup.

48Okg

6Okg

l0.09
l0.90

4844.44 52з2.00

40;74

44.00
2444.44 2640.00

castraveti
proaspeti mold.
Ambalat 1kg
calit.sup.
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Stafide
дmЬаlаi 0,1 kg
cal.suoer

18kg 9t,6,7
110.00

1650.00 1980.00

l99.00
2з2|.6,7 2786.00

Caise
uscate(curaga)
ambalat 0,1kg
calit. Sup.

14kg 165.83

||5;74
l25.00

1736.1 1 1875.00Fruпzе de
ptrtrunjel 1 5kg

Fruпzе de mЁrаr

Stare рrоаsрtrtб
l5kg |15.,74

125.00 17з6.1l 1875.00

18.00 1 з33.33 1440.00Dovleac mold.
Stare proaspltЁ

8Okg |6,6,|

36.1l
39.00

252,1;l8 2730.00Dovlecei mold.
Ambalat 5 kg
calit.sup.

7Okg

55,ээ
40.00 4000.00 4800.00роrtосаlе

Calit.sup.
120kg

4з.3з
52.00 5200.00 6240.00clemantine

Calit. sup.
l20kg

22.22
24,00 l 2666.67 2880.00Struguri de

роаmб mold.
Stare proaspбttr

120kg

5Okg 18.52
20.00 925.9з 1000.00Рruпе

Stare рrоаsрбtб
varzi de pechin

Stare proaspata
90kg 26,85

29.00 2416.6,7 26l0.00

78.00 2166.6,7 2340.00Вrосоli
Stare proaspata

3Okg 11 1,)

60.00 217;78 300.00usturoi mold,
Stare proasptrti

5kg 55.56

64.00 296.з0 з20.00Praz
Stare proaspata

5kg 59.26

66,6,7

80.00
зз3.зз 400.00

меrе uscate
fаrа fum
Amb.lkg calitate
Super.

5kg

68584.63 164|7.00ToTAL
Lоtцl7
produsele
alimentare.
Diverse.

I.I.,,ýchiopu
Ludmila"

25.00

з0.00
250.00 з00.00

Gеm de fructe
natural
Calit.sup in
Ьоrс.dе sticl1 l kg

10Ьuс

25,8з
31.00 5l6.61 620.00Biscuiti pentru

copii
Cutie 3.5 kg

2Okg

49.65

59.58

198.60 2з8.з2
Ceai пеgru
natural
iп pachete cu 100
plicuri. Calit.
Suреr.

4buc

8.25
9.90 41.25 49.50sаrs iodattr

Pac.poliet.l kg
5Ьuс

100Ьчс

14buc

15.42
l8.50 |541,,61 1850.00Roqii in suc

iп borc.de 0,68

28,|,7
зз.80 з94.зз 4,73,20pastб de tomate

in borc.de 0,72

14l..6,7
l70,00

l558.зз l870.00Miez de пuса
Amb. 0,1 kg cal.

Suner.

1 lkg

45,83

55.00
504.1,7 605.00

Miez de flоаrеа
soarelui
Amb,O,1kg. cal.

Super.

l lkg

83.33
l00.00

535.J5 400.00Susan
АmЬ. 0,1 kg calit
Suреr

4kc
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ulei ds floafea
soarelui
rаfiпаt amb.l1
cal.suo.

60Ьuс JJ.JJ

40.00
2000.00 2400.00

Covrigei cu mас
Amb.3,5 kg calit,
Super.

бkg 25.00
30,00

150.00 180.00

маzйrе verdc
conservatё
cu Ьоь zbбrcit in
borc.de 0,72cal.
Suo.

l0Ьuс 14.|7

17.00

|41.67 170.00

Zahar tos
arnb 1 kg calitate
suреriоаrа

6Okg 2з.15
25.00

1388.89 1500.00

ulei de maslins
Ambalat l l
calit.sup.

2buc 83.33
100.00

166.6,7 200.00

Воrq асru lichid
natural
Ambalat l l
mold.
100% natural de
casa

42Ьuс
,7,42

8.90

3 1 1.50 з73.80

Сасао
АmЬ.0,1 kg

l4buc 12.50
15.00 175.00 2l0.00

castraveti murati
АmЬ. 0,5 kg cal
sчреr. Fаrа adaos
de acid acetic

35Ьuс 16.6,7

20.00
583.33 700.00

vаrzа murata
АmЬ. 0,5 kg cal
suреr. Fаrа adaos
do acid aoetic

49buc 16.6,7

20.00
816.67 980.00

Seminte de
dovleac йrй
соаrjЁ
АmЬ. 0,1 kg calit
suoer

5kg l25.00

150.00

625.00 750.00

Semin{e de in
Amb. 0,1 kg calit
SuDеr

4kc 37.50
45.00

150.00 180.00

suc de fructe
natural
аmЬ 1l. natural
sau сч adaos nu
mai mult de 5%
de zаhаr la l00ml

290Ьuс |з.96

|6,75

4041.92 4857.50

ToTAL 15895.00 18907.32

In total l.r.
ýchiopu
Ludmila

|9l944.23 224088.95

Lotul 2
рrоdчsеlе
alimentare.
Lactate.

SRL LAPMOL

Brinza tаrе
(Caqcaval )
45%grбsime
calit.superioarб

1Okg 140.00

l68,00
1400.00 1680.00

Iaurt natural
Amb.O.Sl йrё
adausuri qi йrё
conservan{i
calit.super

24Obuc 8.93

9.64

2142.6,7 23l4,08

Lapte pasterizat
2% in pachete
de polietelin 1l

l200litri 12.04

13.00
14444.44 l5600.00
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cal.Super

8.33

9.00

49|6.6,7 53l0.00
Chifir 2% ln
pachete de
polietelin 0,5 l
cal.super

590buc

2 brlc 14.81
16.00 355.56 384.00Smintin610%

nach.polit.0.5l
Brinzё de часё
de 9% аmЬ. lkg
cal.super.

l 84kg 60,19

65.00
ll0,74.0,7 11960.00

unt de vaci
"fёrбпеsс" din
smlntintr dulce
nesбrat'l2,5Yo
gr6sime йrё
adaus de
grбsimi
.,^л-+ /о ?\lro

l20buc 30.56

33.00

з666.61 3960,00

ToTAL 38000.00 41208.08

LOTUL 4
produsele
alimentare.
Peste.

SRL,,Baguette"

Peste congelat
mеrlчсiч fаrё
сар calit. Suреr
amb. 10kg

l25kg 49.96

59.95

6245.00 ,749з;75

ToTAL
LOTUL 4

6245.00 7493.15

Апulаrеа procedurii de achizi{ie publicй:

in temeiul art.

Iпformarea operatorilor есопоmiсi despre cleciziile grupului de lucru репtru achizilii:

Modalitatea de transmitereData transmiteriiDепumirеа operatorului

Nr. 02/1-229 din 25.|0.2022I.I.,,Schiopu Ludmila,,

Nr. 0211-230 din 25.10.2022

Nr. 02/1-227 din 25.|0.2022

Nr. 02/1-228 din 25.10.2022SRL Marialexprim

operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru

achizi|ii Se realizeazd iп iопfОimimlе сч prevederile art. 31 al Legii пr, ]3t diп 3 iulie 2015 priviпd

achizi|iile рuЬliсе)

теrmепul de aqteptare репtru tncheierea сопtrасtului:

ffi estimatё а contractului

este mai miсё decбt pragurile prevёzute |ажL2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achizitiile publice

V б ,zire in cazul transmiterii comunicйrii prin

miiloace electronice ýi/sau fax п

п 11 ,i1" l" cazul netransmiterii comunicйrii
nrin miiloace electronice si/sau fax п

ffiаrеа estimatё а contractului

este еgаlЁ sau mai mаrе decбt pragurile
П l1 zile in cazul transmlterll соmtшIоаrlr PIrlI

miiloace electronice ýi/sau fax п

13

Postd electr,
п fi .tп а r i а с а iп а r i(Dtп а il, r u

SRL Baguette
Postd electr.

п t im at i а с а iп а r i{Dm а iL r u

SRL Lapmol
Postd electr.

п fim а r i а с а i п а r i(Dmоi l. r u
Postd electr.

о r im а r i а с а iп а t idЙtп oi l, t u



п to zi1e in cazul netransmiterii comunicбrit
miiloace electronice qi/sau fax п@Legiinr. 131 diпЗ

iulie 2015 privind achizitiile publioe

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, l31 diп 3

iulie 2015 privind achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare,_ s9фсtuеаzй iп coпformitate

сu prevederile TПLiLut iT' Captitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

coпtractul de achizilidacordul-cadru tпcheiat:

Iпforma|ia рriчiпd achiziyii pablice durabile (achiziyii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tп cazul iп

care la procedura а" i"йifii publicd aufosi aplicit:*!'*i!!:,durabilitate Ei s-atпcheiat сопtrасt/сопtrасtе

peпtruiot/lotari репtrч care ачfоý aplicate criterii de dцrabilitate)

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtrа tпcheierea

coпtractuluVcoпtractelor iпdiсаtе а fost Йpurtot (ехсерtfrпd cazurile prevdzute de art, 32 шliп, (3) al Legii

пr. 1з1 diп з ialie iOlS prrvrna оiпizrlшi pablice ), рrесum gi сd tп cazul dерuпеrii coпtesta{iilor qi/sau

receplioпdrii rapoartelor'cle moпitotizare, асъаsfuа aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсrч репtrч achizi|ii сопlirmd соrесtitudiпеш desfфurdrii procedurii

de achizi|ie, fapt репtfа care poarti rdsрuпdеrЪ 
"оо7оr^ 

prevederilor legale tп vigoare,

Сопdчсf,tоrчl grupului de lчсru репtrч achizi{ii:- (-й-, Mh
Q,{umе, Рrепumе)

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Numйrul
Ei data

сопtrасtulчi/
acordului-cadru

Cod СРV
vаlоаrеа contractului Теrmеп de

valabilitate al
contractului/aco

rdчlчi-саdrufdrd ТVД i

224088.95 3|.|2.2022I.I.,,Schiopu
Ludmila,,
c/f 1007б08001177

5о
02.11.2022

15800000-6
l9l944.23

15800000-б 38000.00 41208.08 3|.l2.2022SRL Lapmol
c/f 1002б00024308

57 02.11.2022

SRL,,Baguette"
c/f 1014б000371!1_

58 02.11.2022 15800000-б б245.00 7493.75 зL.|2.2022

Total 236|89.23 272790.78

рд/Nщ NUдч fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?

(iпdica|i sumа сu ТVД)

yаlоаrеа de achizi{ie сч ТyА din сопtrасt/ contracte а

lotulrri/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

соdчl Срy al lotului/loturilor репtrч care аu fost aplicate criterii

de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut а

costul cel mai sclzut п

Cel mai bun raport calitate-pre{ в

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

сritеriul de аtriьчirе репtrч lotul/loturile репtru саrе аu fost

aplicate criterii de durabilitate:

|4



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. 210б4438 din 03.|1.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mogneagl
Localitate mun. Chisinlu
IDNo 1 003600 1 5078з
Adresa muп. ChisinЁu, str. Testemitanu, 29
Numir de telefon 022 40з 697
Numf,r de fax 022 40з 697
E-mail oficial achi z.i ti ipublic escr(.2D gnraril. col п
Adresa de internet ъ,ъ,W.sсr,tпd
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

СеЬuс Andrian, tе1.02240З697,
email : achizitiipublicescr@,gmail.com

2. Date сu privire la procedura de аtriЬuirе:

3. Clarificiri privind documentafia de аtriЬuirе: пч sunt

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: па sапt

Tipul procedurii de atribuire aplicate сеrеrеа оfеrtеlоr de pret

рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri

obiectul achйitiei Consumabile oftalmolo giсе
Cod СРV 33100000-1
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea рrосеdurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р ort alului guv еrпаm е пt al w w уу, m t е пdе r, g оv. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 бб41 8978 1 3 83

Link-ul:
htфs ://achi zitii.mdl ю l public/tende t l 21 0 64 4З8 l
Data public drli: 26.09 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md;

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizifii
publice а autoritйfii сопtrасtапtе

Nu
ulterior ча fi inclus in planul de achizitii modificat
aprobat de MS.

Anunf de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: NT. 7 4 diп 20.09.2022
Link-ul:
http s : //tender. gov. md/ro/system/fi le s/bapl2 0 1 4 lbap
пт'74 2.pdf

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitalie еlесtrопiсй

Sursa de finantare Buget CNAM
Yаlоаrеа estimatf, (lei, fйrd ТVА) 7б8.940,00



Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1.
Lenses Gruр SRL 1 003б0O0б9773

PERETEATCO ALEXANDR,
PERETEATCO ALINA

1 Labromed Laborator SRL l00260000] 177 Elena Oneico, Еrmiсеч Alexandr
3. S.C. IMUNOTEHNOMBD S.R.L. ] 002б000 1 25б5 Sergiu RATA, Petru BOLEA
4. Tetis International Со 1003б00043 595 Perepeli{a Igor, Dicusar Vladimir

5. Рiпй la termenul-Iimitй (data 04.10.2022 оrа 14:00), au depus oferta 4 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse si documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосurпепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: рrеlепtаt, перrеzепtаt, пu соtеsрапdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare)

7. Informatia privind corespunderea ofertelor сч сеriпtеlе solicitate:

Dепumirе document
Documentele се constituie oferta

(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
Denumirea oDeratorului economic

Lenses
Gruр SRL

Labromed
LаЬоrаtоr
SRL

S.C.
IMUNOTEHNOMED
S.R.L.

Tetis
International
Со

DUAE, рrеzепtаt prezeпtat prezeп.tat prezeпtat

Garan{ia pentru ofert1- in
чаlоаrе de |о/о din suma ofertei
йri ТVА

рrеzепtаt prezeпtat рrеzеп.tаl prezeп.tat

oferla tehnicй prezeп.tat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

oferta Гtпапсiаrй рrеzеп,tаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Сеrеrе de participare prezeпlat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declara{ie privind valabilitatea
оfегtеlоr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde

CerliГrcat de iпrеgistrаrе
(decizie de im,egistrale)/ Extras
de iшеgistrаrе

рrеzепlаl prezeпlat prezeп.tat prezeп.tat

Рrеzепtаrеа de dovezi privind
conformitatea produselor,
identiГrcatй рriп rеfегirе 1а

speciГrcalii sau standarde
relevante

prezeпtat prezeп.tat prezeпtat prezeпtat

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

Prelul
ofertei

cantitate si
unitate de

Соrеsрuпdе
rеа cu

Соrеsрuпdе
rеа сu

2



есопоmlс (йrй ТVА)* mаSurа cerinfele de
calificare

specifica{iile
tehnice

Lot. 1 Cristalin
artificial саmеrа
posterioare
foldabil
рrеiпсаrсаt in
injector

Lensess Gruр
SRL 304.000,00 190 Ьuс + +

Lot.2 Cristalin
artificial саmеrа
posterioarf,
foldabil,
monobloc, cu
раtrч picioru;e
preincarcat iп
iniector

Lensess Grчр
SRL 272.000,00 |70 buc

Lot.3 Fir sчtчrа
Nailon 9/0 pentru
chirurgia
oftalmica

Lensess Gruр
SRL 15.120,00 168 Ьuс + +

Lot.3 Fir sutura
Nailon 9/0 pentru
chirurgia
oftalmica

Labromed
Laborator SRL 21.940,80 168 buc

Lot.4 Benzi de
silicon Fйrй oferte! Fйrй oferte! Firй oferte! Fйrй oferte! F5rй oferte!

Lot.S Fir sчtчrа
8/0 Polyglactin
(PGA)

Lensess Gruр
SRL б.57б,00 48 buc

+

+ +

J



Lot.5 tr'ir sutura
8/0 Polyglactin
(рGА)

Labromed
Laborator SRL 6.624,00 48 buc

Lot.6 Fir suturа
7/0 Polyglactin
(PGA)

Ff,rй oferte! Fйrй oferte! Fйrfl oferte! Fйrй oferte! Ff,rй oferte!

Lot.1 Fir sчtчrа
6/0 Polyglactin
(PGA)

Labromed
Laborator SRL 9504,00 72 buc

Lot.1 Fir sutura
б/0 Polyglactin
(PGA)

Lensess Gruр
SRL 10.260,00 72 buc +

Lot.8 Fir sчtчrа
Polipropilen 5/0

Fйrй oferte! Fйrй oferte! Firй oferte! Fйri oferte! Firi oferte!

Lot.9 Sonda
endolazer сurьа

Tetis
International

Со. SRL
28.1б2,80 1,2 buc

+

+ +
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Lot.l0 Vaerf
endodoatermo

Tetis
International

Со. SRL
18.583,20 12 buc + +

Lot.11 Cu{it 45О
Lensess Grup

SRL 29.100,00 300 buc.

Lot.11 Cufit 45О
SC"Imunotehno

med"SRL 29.151,00 з00 buc. + +

Lot.l2 Реrfluоrо-
decalin

SC"Imunotehno
med"SRL 20.828,00 200

milili
tru

+

Lot.l2 Реrfluоrо-
decalin

Lensess Gruр
SRL 33.000,00 200

milili
tru

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

06,09,2022 Lenses Grup SRL
Prezentarea mostrelor репtru
loturile ж.7,7|, 12

Operatorul economic а
prezentat mostrele in
termen

06.09.2022 LabTomed Laborator SRL
Prezentarea mostrelor pentru
loturile nT.7

Ореrаtоrul economic а
prezentat mostrele in
teTmen

06.09,2022
S.C.
IMUNOTEHNOMED
S.R.L.

Prezentarea mo strelor pentru
loturile ж.||, |2

Operatorul economic а
prezentat mostrele in
termen

18,|0.2022
Tetis International Со.
SRL

Argumentare drept de livrare
pentru loturile пr. 9, 10.

Operatorul а rйspuns in
tеrmеп

|8.|0.2022 Lensess Grup SRL Documente suplimentare de
саlifiсаrе si selectie

Ореrаtогul а rlspuns in
tеrmеп

+

+



9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot м
pentru mai multe loturi cumulate М
pentru toate loturile М

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre}ul cel mai scйzut ffi

1,2. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пч se aplici

13. Reevaluarea оfеrtеlоr: - пч se aplicй

14. iп чrmа ехаmiпйri, evaluйrii gi соmраririi оfеrtеlоr depuse in саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis:

Апчlаrеа lоtчrilоr:
Pentru loturile tr.2,7 - in temeiul art.7| alin.(l) lit.c) а1 Legii пr.131 din 03.07.2015 privind
achiziJiile publice, se anuleazй atribuirea contractului. niciunul dintre ofertanfi пч а intrunit
conditiile de caliГrcare prevйzute in documentatia de atTibuire.
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Dепumirеа 0peratorului
economic

Motivul respin gerii/descalifi cйrii

Lensess Grup SRL Lot,2 Cristalin artificial саmеrа роstеriоаri foldabil, monobloc,
cu раtru picioru;e рrеiпсаrсаt in injector
In conformitate сu art.69, alin.(6), lit.a) а Legii nT. 13 1 din
03.07.2015 privind achiziliile publice, operatorul economic este
descaliГrcat deoarece, s-a solicitat haptica 12.5 mm, s-a oferit
haptica 11 mm (>10D) 11.5mm (<:10D)mm; s-a solicitat Gama
dioptric1: +1,0D +40,0D, s-a oferit Gama dioptricё: -5,0D +40,0D.

Labromed LаЬоrаtоr SRL Lot.l F'ir sчturа б/0 Polyglactin (PGA)
in conformitate cu aft.69, alin.(6), lit.a) а Legii ш.131 din
0З.07.2015 privind achiziliile publice, opeTatorul economic este
descalificat dеоаrесе mostra prezentatй este pentru 1/0 ins1 s-a
solicitat pentru 6/0, lipsa mostrei corespunzйtoare face imposibilй
evaluarea ofertei.

Lensess Gruр SRL Lot.1 Fir sutчrа бi0 Polyglactin (PGA)
in conformitate cu art.69, alin.(6), lit.a) а Legii пr,131 din
0З.07.2015 privind achiziliile publice, operatorul economic este
descalificat deoarece, s-a solicitat spatula б,5mm diametru 0,2З -
s-a oferit spatula 8,0mm, diametru 0,3З.

Lensess Gruр SRL I,ot.l1 Cufit 45О

In conformitate сu art.69, alin.(6), lit.a) а Legii пr.131 din
03.07.2015 privind achiziliile publice, operatorul economic este
descalificat deoarece, modelul de culit nu asigur1 о tбiere calitativй
gi сопfоrmё сееа се afecteazй calitatea actului medical.



Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

cantitate si
unitate de
mйsurй

Рrеlul
uпitаr
(fПrП
тчА)

Рrе{ul
total
(fйrй
тчА)

Рrеful
total

(inclusiv
тчА)

Lot. 1 Cristalin
artificial саmеrа
posterioare
foldabil
рrеiпсаrсаt in
iniector

Lensess Gruр SRL 190 buc 1600,00 304.000,00 304.000,00

Lot.3 Fir suturа
Nailon 9/0 pentru
chirurgia
oftalmica

Lensess Grup SRL 1б8 buc 90,00 15.120,00 |6.329,60

Lot.5 Fir sutura
8/0 Polyglactin
(PGA)

Lensess Grup SRL 48 buc 137,00 б.57б,00 7.102,08

Lot.9 Sonda
endolazer сurhа

Tetis International Со.
SRL I2 buc 2з46,90 28.1б2,80 33.795,3б

Lot.10 Vаеrf
endodoatermo

Tetis International Со.
SRL I2 buc 1548,60 18.583,20 22.299,84

Lot.11 Cutit 45о SC"Imunotehnomed"SRL 300 buc. 97,I7 29.151,00 34.981,20
Lot.l2 Реrfluоrо-
decalin

SC"Imunotehnomed"SRL 200 mililitru |04,|4 20.828,00 22.494,24

Atribuirea contгactului de achizitie publicё: se atгibuie Сопtгасtul de achizitie uгmйtогului
орегаtоl есопоmiс:

Апulаrеа procedurii de achizitie publicй:
1) Pentru loturile пt.4,6,8 - in temeiul art.7l alin.(l) lit.a) а1 Legii пr.131 din 0З.07.2015

privind achizitiile publice, se anuleazб atribuirea contractului.
Аrgumепtаrе., Autoritatea contractantЁ, din рrорriа inifiativй, antlleazб procedura de atTibuire а
contractului de achizitii publice, dасй ia асеаstё decizie inainte de data transmiterii comunicйrii privind
rezultatul арliсйrii procedurii de achizifie publicй, dасй nu а fost depusf, nici о ofertй.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсrч репtru achizifii:

1б. Теrmепul de asteptare pentru incheierea contractului:

Dепumirеа operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Lenses Gruр SRL 25.|0.2022 e-mail, SIA RSAP

Labromed LаЬоrаtоr SRL 25.|0.2022 e-mail, SIA RSAP
S.c. IMUNOTEHNOMED S.R.L. 25.|0.2022 e-mail. SIA RSAP

Tetis International Со 25,\0.2022 e-mail, SIA RSAP

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсё decAt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

й б zi\e iп cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice si/sau fax п
П 11 zile in cazul netTansmiterii соmuпiсйrii
pTin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatl a contractului
este egalй sau mai mare dec0t рrаgurilе

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
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prevйzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii пr. 131 din 3 | П 16 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
iulie 2015 privind achizitiile publice in miiloace electronice si/sau fax п

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
еа:

Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asocier
el

Сu capital
strf,in

Nчmirul
;i data

contractului/
асоrdului-саdru

Cod
срч

vа|оаrеа contractului

Теrmеп de

valabilitate
al

contractului/
асоrduluь

саdrч

fйrй ТVА inclusiv
тчА

Lensess
Gruр SRL

Autohton 06-20з/22 0з .11 .2022 зз 100000_1 325.б96,00 327.4з1.,68 з1.12.2022

Tetis
Internationa

l Со. SRL

Autohton 06-205l22 0з.11 .2022 33100000-1 46746,00 5б095,20 з1.|2.2022

scllImunote
hnomed"SR

L
Autohton 06-204l22 0з.11.2022 зз l00000-1 49.9,79,00 57.475,44 з1.\2.2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica
dоаr in cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publicй au fost
durabilitate ;i s-a incheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi pentru
criterii de durabilitate) :

datй se completeazй
aplicate сritеrii de

саrе аu fost aplicate

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

Nu

Yаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

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

Criteriul de аtriЬuirе репtru lotul/loturile репtru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп prezenta dare de sешmЙ, grupul de luсru rleclard сй tеrmепul de a;teptare репtru iпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de art. 32 аliп, (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum yi сd iп cazul depuпerii coпtestaliilor si/sau
receptioпdrii rapoartelor de moпitorizate, aceastea aufost ехаmiпаtе si solutioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle lucru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea
cte acllizi|ie, fapt репtru care poartd riispuпdere prevederilor legale iп vi1

'/о,

fu,**.d

Сопduсйtоrul grupului de lucru: exandru FERDOH




