
DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. _______ din /O- & 02
I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor
Plante

Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601003854
Adresa mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 180
Număr de telefon 022-211-308;
Număr de fax Fax: 022-210-455;
E-mail oficial info(a),cstsp.md
Adresa de internet www.cstsD.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sochircă Pavel - 022-211-308; 
Brăileanu Eugeniu -  060-501-051;
braileanu.eu2en(a).cstsp.md

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri
Obiectul achiziţiei Piese de schimb pentru anul 2022
Cod CPV 34320000-6
Valoarea estimată a achiziţiei 200 000,0 fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mlender.sov.md)

Nr: ocds-b3wdDl-M D-1642423219671
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1642423219671 ?tab=contract- 
notice

Data publicării anunţului de participare 17.01.2022
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

HI. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri □
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanţare Buget de stat □

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

27.01.2022

Denumirea operatorului economic „Agropiese TGR GROUP,, SR.L.
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: 2

Data: 02.02.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 189496.70

Inclusiv TVA: 227396.04

http://www.cstsD.md
http://www.mlender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie 02.02.2022-31.12.2022

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

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului □
Temeiul juridic

iiliP
,

Conform art. 76, alin. 7 Ut. a-c), alin. 2 lit. a-c) 
al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind  
achiziţiile publice,
C ontractele de achiziţii publice/acordurile- 
cadru  pot fi m odificate, fără organizarea 
unei noi p roceduri de achiziţie publică, în 
urm ătoarele situaţii:

î)  atunci cînd sîn t îndeplinite în 
m od cum u lativ  urm ătoarele condiţii:

a) devine necesară achiziţionarea 
de la  contractantu l iniţial a unor bunuri, 
lucrări sau servicii suplim entare care nu au 
fost incluse în  contractul iniţial, dar care 
au devenit strict necesare pentru 
înd eplin irea acestuia;

2) atunci cîn d  sînt îndeplinite în  
m od cum u lativ  urm ătoarele condiţii: 

a) m od ificarea a devenit necesară în  
urm a u n or circum stanţe pe care o 
autoritate contractantă care acţionează cu 
d iligenţă n u  ar fi putut să le  prevadă;

Creşterea preţului în urma modificării (după 
caz)

|

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

Nu

Alte informaţii relevante -

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi 
amploarea serviciilor)

Cilindru hidraulic a platformei l-P T S -2 ,1- 
PTS-2,5 buc 1 6279.96 6279.96

Cilindru hidraulic a platformei 2-PTS-4 buc 1 8424.96 8424.96
Grupa cilindru-piston 
GAZ-53 (8C+8P+8Bul+I) Costro set 1 5450.04 5450.04

Radiator MTZ buc 1 7500.00 7500.00
Rulment 6208 (208) buc 30 78.16 2 345.04

TOTAL: 30 000.00

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)
în legătură cu necesitatea reparaţiei utilajului din dotare şi pregătirea lui pentru următorul ciclu agricol
este necesar de procurat piese de reparaţie suplimentare.



Rezultatele examinării:
în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr. l din 
12.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului.

Denumire operator 
economic Nr. şi data acordului adiţional Valoarea modificairilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
„Agropiese TGRGROUP,, S.R.L. Nr. 1 12.10.2022 25 000,00 30 000,00

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

Vooe^ L.Ş.

Agenţia Achiziţii Publice: mun. Chişinău, şos. HinceştlfSi; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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










Model-tip

DAREA ПШ SВДМА
de atribuire а contractului de achizilii publice ,tr

de incheiere а acordului-cadru п

de апulаrе а procedurii de achйi{ii V

Nr. 03 diп 07.|0.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritilii contractante l"t*pr*d".* de Stat:

tпtrерriпdеrеа silvo-cinegetici Stri;eni

Localitate оr.Str6ýепi

IDNo 1 00360007802 1

Adresa str.ýtefan cel Маrе, 1

Numйr de telefon 02з712-56-51

Nчmir de fax 023,112-49-02

E-mail oficial stга seni(@ tnoldsi lva, gоч. md
iscstraseni(@mail.ru

Adresa de internet straseni. silvicultura.md

реrsоапа de contact Viorica Магgiпеапu 069500З0 l

2. Date сu рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Тiпul пrосеdчrii de аtriЬuirе aplicate сор
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz) Nr:

Tipul obiectului сопtrасtчlui de achizi{ielacordului-
cadru

Bunuri v servicii п Luсrбri п

Obiectul de achizilie Tableti GlS/seodezici
Cod СРV 38200000-7

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerii

рrосеdurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licitatia deschisd)

рriп iпtermediul SIДRSАР

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
por t alului guy еrпаmепt al w wyy. lt fi е п d е r. gоч. rп d)

Nr:210646l3
Link-ul: achizitii.md
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 664 З 4649027'7
Data publicбrii: 28.09.2022 оrа 09:4l

Platforma de achizi{ii publice цtilizatй V achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in рlапul de achizilii
publice а autoritйlii contractante

YDа пNu
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:
straseni. si l чiсultцrацшl; Anun{uri. Рlапuri de ach izili i

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрёt caz) Data:
Link-ul: achizitii.md

Апuп{ de раrtiсiраrе publicat in ВАР/
Invita{ia de participare transmisй

Nr:

Link-ul: achizitii.md

Data pub licбrii/transm iterii :

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе (duрd

caz)
асоrd-саdruп sistem dinamic de асhiziliеп licitalie
electronicб п catalog еlесtrопiсп

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п Buget CNAS п

surse ехtеrпе п
Alte surse: [iпdicati| - sчrsеlе proprii

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd TVA) 47000lei



3. Сlаrifiсiri privind dосчmепtа{iа de аtriЬчirе:
(Se va соmрlеtа iп cazul iп care аu fost solicitate clarфcdri)

Data solicitirii clarificirilor
Dепчmirеа ореrаtоrului economic

вхрuпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехпчпеrеа succinti а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:
'eta iп cazul iп care аu ,arI,

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрd caz)

[Iпdicali sursa utilizatй qi data publicdriiJ

Termen-limitf, de dерuпеrе Ei deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. Рffпi la termenuI-Iimitf, (data _07.|0.2022 , оrа 09:21), au fost depuse _0 (zero)_ oferte:

Denumirea ореrаtоrilоr
economici

IDNo Asocia{ii/administratorii

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de

сf,trе operatorii economici:

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se va iпdica iп coпformitate сu сеriп!еlе diп

dо-сumепtаliа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, neprezeпtat, пu соrеsрапdе (iп cazul

сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de саlфсаrе))

7. Informalia privind соrеsрчпdеrеа ofcrtelor сч сеriп!еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se уа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп!еlе de calфcare" ;i "Corespuпderea cu specfficaliile
tehпice" , Se va сопSеmпа priп: ,, + " tп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

Dепчmirе document
Dепчmirеа ореrаtоrulu есопоmrс

(Se
Documentele се constituie oferta

уа сопsmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt

Oferta
DUAE

Se
Documente de calificare

уа сопsmпа priп; prezeпtat, перrеzепtФrц! з9!9!рuп!э
Certificat de iпrеgistrаrе а iпtrерriпdеrii
Informatii gепеrаlе despre ofertant
Licenta de activitate
certificat de аtriьuirе а contului Ьапсаr

Denumirea lotului
Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

Рrе{ul
оfеrtеi

(йri ТVА)*

cantitate
Ei unitate

de misчrй

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

ТаЬеltё GIS/geodezic1 1 unit

2



8, Репtru еluсidаrеа uпоr neclaritifi sau сопfirmаrеа uпоr date prir-ind соrеsрчпdеrеа ofertei сuсеriп(еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чIчi апоrmаl de scйzut) s-asolicitat:

Ofertan{ii respingi/descalifi ca{i :

Informa{ia solicitat5 Rezmatul rispunsului ор"iЙ.ul,,l

Dепumirеа ореrаtоrului е"ЪпБЙ" Motivul

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеIоr:
pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi оfеrtапt:

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scizut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-iost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multeiпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа liturilor аfеrепtе)

[Iпdica!iJ

criterii de atribuire, se vоr

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:
(Se va соmрlеtа репtru loturile care аu fost atribuiie iпБЬrа crrteriilor; cel mai Ьuп raport calitate-pre1sau cel mаi Ьuп raport calitare-cost) 

b",w"llvl , Lcl lrlul Uurl raporl calllale

Factorii de ечаluаrе vаIоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
ur economlc

Denumire йctorlll ]
TotaI

^ ll чдIчwl94 l

UgrluIIllrе l

Dentlmire fr.. Total

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost rеечаluаtе repetat)

14, iп urmа ехаmiпiri, evaluirii Ei соmраririi ofertelor depuse in саdrчl рrосесlurii de аtriьuirеs-a decis:
Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru 

:

Data
solicitirii

Operatorul economic



Tableti GIS/seodezicё l unit.

Апulаrеа procedurii de achizi{ie рuЬliсй:

in temeiul art. ]| alin. (1) lit. а)

Argumentare: Nu а fost depusй nici о оfеrtа.

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilОr economici despre deciziile grupului de luсrч репtrч achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizilii se realizeaza iп ioпformitate cu prevederile art. 3I al Legii пr. ]3i diп з iulie
20l 5 priviпd achiziliile publice)

16. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea сопtrасtulчi:

(selectali tеrmепul de aEteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] з ] diп з iulie
20l5 priviпd achizi;iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aEteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civit al Repubtiiii Moldova).

l7 Con l de achizi

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
iп cazul tп care la procedura de achizilie рuьliсd aufost aplicate criterii de durabilitate Et s-a iпсhеiаl
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate);

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durаЬilе (achizi(ii verzi)? Nu
Vаlоаrеа de achizilie сu ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а lotului/lotu.ib. реП.u
саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (iпdiсqli sumа сu ТVД

Denumirea ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

In cazul in саrе чаlоаrеа estimat5 а contractului este
mai miсё decбt pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al
Legii пr. 1 3 1 din З iulie 201 5 privind achiziliile
publice

П б zile in cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace electronice qi/sau fax V
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii рriп
mi|loace electronice gi/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimat6 а contractului este
egalё sau mai mаrе dесбt рrаgurilе prevlzute |а art,2
alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

П l1 zile in cazul transmiterii comunicёrii рriп
mijloace electronice;i/sau fax п
П 16 zile in cazul netransmiterii comunicёrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax п

rасtu rdчl-саdru incheiat:

Denumirea
operatorului

есопоmiс

iпtrерriпdеrеа:
Сu capitaI
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Numйrul
gi data

сопtrасtului/
асоrdчlui-

cadru

Cod
cPv

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al

contractului/ac
оrdului-саdruйrй ТYА inclusiv ТvА

Cantitate 9i
unitate de

Рrеlчl unitar
(filrn ТYА)

sчmа totali
(fЕгП Т\'А)

suma totala
(inclusil,TYA)

4



ffj;f;f,:[:l 
|otuIui/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de

сritеriulа"uffi
de durabilitate: ,lепtrц lоtuulоturilе

Pre|ul cel mаi scdzut о
costul cel mai scdzut а
C^el.mai Ьuп raport calitate-pre| D
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost п

рriп Рrеzепtа dare ln :пуd, grupul de lucra declard сd tеrmепul de aqteptare репtrч incheierectСОПtrаСtаIаi/СОПlrаСtеIОr indicate iliri rop"ctat (ехсерfiпd cizarile рrеvdzаtе d; ;::З; "!::'|:, :r:::13I diП 3 iatie 2015 priviпa o"п"iiifiiii";;;;;;";:"#:::;T':Y !::::У:: !:art. 3.2 iti". (з) ot i"gii n,.receplioпdrii ,op""i"toi ;;;;;;,;;;:: :;::::;"|'f:::::h'i;:;;:";:i"Г ;;e;"erii contestayiilor -Ei/sau

рriп рrеzепtа clare tlе sеаmd, grupul cle lucru репlru achizi|ii сопlirmd corectitadiпea clesfdqardrii procecluriide achizi|ie, foPt РеПtru са"е p"oaird ,irрuоа"rЪ 
""rf";;:';;;;)nrilo, legale iп vigoare.

Сопduсitоrчl grupului de luсrч pentru achizi{ii:

Sеrgiu Cavcaliuc

ё/

lg#*l"J



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.17  din 20.10.2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni 
Localitate Or.Briceni 
IDNO 1009601000131 
Adresa Str. Stefan cel Mare 38 
Număr de telefon 0247-2-29-08 
Număr de fax 0247-2-26-68 
E-mail oficial contabilitateadirectia@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Danilova Olga 060560138 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri +   

Licitație deschisă -  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Achizitionarea utilajului pentru cazangeriile 

din raionul Briceni 
Cod CPV 39700000-9 
Valoarea estimată a achiziției  487000.00 lei Fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1662377161318 
 
Link:  
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662377161318?tab=contract-
notice 

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

 

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

Nu +    Da □ 

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

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

17.10.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Aflux-Prim 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 91 

Data: 22.09.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 393120.00 lei 

Inclusiv TVA: 491400.00 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție  

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662377161318


2 

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

Temeiul juridic Art.76 alin.7 subpunct 2(a,b,c) Legea Nr 131 din 
03.07.2015 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

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

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

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

Alte informații relevante  
Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

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

 
Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni vă aduce la cunostință că este necesar de a majora 
contractul de cauza ca au apărut unile necesităti de procurare a pieselor pentru cazane. Reesind 
din datele spuse ne bazăm pe Legea Nr131 din 03,07,2015 art76. Alin.7 sub 2(a,b,c).Contractele 
de Achiziti  Publice pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de achizitii Publice. 
-Modificarea a devenit necesara in urma unor necesitati de catre autoritatea contractanta care nu 
au fost prevazute. 
- Modificarea nu afecteaza natura generala a contractului si nu depaseste cresterea pretului de 
15%. Anexa urmatoarele procese verbale la institutii: 
- LT Caracusheni Vechi- Pompa de apa 32/80/180-1 buc-2500.00lei 
  Robinet 1.1/4-1 buc- 3 buc-3500 lei 
 Filtru de apa 1.1/4 1 buc-1990.00 lei 
 Lucrari de montare adaugatoare-10285.00 lei 
                                        Total:18275.00 lei 
-Gimnaziul Larga –      Pompa de apa 1 buc-2820.00 lei 
        Robinet 1.1/4-4 buc-4650.00 lei 
        Filtru de apa 1.1/2 buc-1800.00 lei 
                                      Robinet de aer – 1 buc-1950.00 lei 
                                      Lucrari de montare adaugatoare-13350.00 lei 
                                      Total:24570.00 lei 
-Liceul Teoretic Larga - Pompa de apa 1 buc-2820.00 lei 
                                      Robinet 1.1/4 -5 buc-5815.00 lei 
                                      Filtru de apa 1.1/2 1 buc -1800.00 lei 
                                      Separator hidravlic -1 buc-6800.00 lei 
                                      Lucrari de montare adaugatoare -13630.00 lei 
                                      Total:30865.00 lei 
Total:73710.00 lei 

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni vă aduce la cunostință că este necesar de a majora 
contractul de cauza ca au apărut unile necesităti de procurare a pieselor pentru cazane. Reesind 
din datele spuse ne bazăm pe Legea Nr131 din 03,07,2015 art76. Alin.7 sub 2(a,b,c).Contractele 
de Achiziti  Publice pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de achizitii Publice. 
-Modificarea a devenit necesara in urma unor necesitati de catre autoritatea contractanta care nu 
au fost prevazute. 
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- Modificarea nu afecteaza natura generala a contractului si nu depaseste cresterea pretului de 
15%. Anexa urmatoarele procese verbale la institutii: 
- LT Caracusheni Vechi- Pompa de apa 32/80/180-1 buc-2500.00lei 
  Robinet 1.1/4-1 buc- 3 buc-3500 lei 
 Filtru de apa 1.1/4 1 buc-1990.00 lei 
 Lucrari de montare adaugatoare-10285.00 lei 
                                        Total:18275.00 lei 
-Gimnaziul Larga –      Pompa de apa 1 buc-2820.00 lei 
        Robinet 1.1/4-4 buc-4650.00 lei 
        Filtru de apa 1.1/2 buc-1800.00 lei 
                                      Robinet de aer – 1 buc-1950.00 lei 
                                      Lucrari de montare adaugatoare-13350.00 lei 
                                      Total:24570.00 lei 
-Liceul Teoretic Larga - Pompa de apa 1 buc-2820.00 lei 
                                      Robinet 1.1/4 -5 buc-5815.00 lei 
                                      Filtru de apa 1.1/2 1 buc -1800.00 lei 
                                      Separator hidravlic -1 buc-6800.00 lei 
                                      Lucrari de montare adaugatoare -13630.00 lei 
                                      Total:30865.00 lei 
Total:73710.00 lei 
 
Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 17 din 
20.10.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind majoreaza contract la  

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
SRL Aflux-Prim Nr 17 20.10.2022 58968.00 73710.00 

Conducătorul grupului de lucru: 

   Sef DITS 

Știrbu Vitalie  

 

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

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

Nr. 11 din 25.10.2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP”Policlinica de Stat” 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1006601003924 
Adresa Mun.Chișinău, str.31 august 1989 nr.70 
Număr de telefon 022-251-508 
Număr de fax 022-22-40-21 
E-mail oficial  achizitii.pcs@gmail.com 
Adresa de internet pcs.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Cioclea Rodica 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă  
 Altele: Negociere Fără Publicare 

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

Bunuri  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Dispozitive medicale pentru 2022 
Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:  NFP-1 
 
Link-ul: http://pcs.gov.md/anunt2022_1.pdf 
Data publicării: 28.09.2022 

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: Mijloace speciale 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 124389,0 
 

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  

http://www.mtender.gov.md/
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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 11.10.2022, ora 10:00), au fost  depus 1 (una) ofertă de 1 
ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Restmed” 1008600014642 Administrator - Busuioc Anatol 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

 SRL ”Restmed” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
DUAE prezentat 
Cerere de participare  prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr. 8 prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
Propunerea tehnică prezentat 
Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA prezentat 

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

Dovada înregistrării întreprinderii prezentat 
Certificate de conformitate /calitate prezentat 
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal 

prezentat 

Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de 
echipamente electrice și electronice (EEE) 

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Dulap de uscat - - 1 buc. - - 

Otoscop - - 1 buc. - - 
Teleotoscop - - 1 buc. - - 
Reflector frontal cu 
sursă de lumină - - 1 buc. - - 

Sigilator pungi  - - 1 buc. - - 
Iradiator cu UV-
portabil  SRL ”Restmed” 

23250,0 
1 buc. + + 

Banchetă medicală  SRL ”Restmed” 6000,0 2 buc. + + 
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

   

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot      v        
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      v                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
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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 
Unit
ate 
de 

măs
ură   

Cantit
atea 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
unitar  

(cu TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

 SRL ”Restmed”       
 Lotul 6 Iradiator cu UV-portabil  buc 1 23250,0 27900,0 23250,0 27900,0 
 Lotul 7 Banchetă medicală  buc 2 3000,0 3600,0 6000,0 7200,0 
 TOTAL:     29250,0 35100,0 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
Argumentare: Loturile 1”Dulap de uscat”, Lotul 2 ”Otoscop”, Lotul 3 ”Teleotoscop”, Lotul 4 ”Reflector 
frontal cu sursă de lumină” Lotul 5 ”sigilator de pungi”, se anulează în temeiul art. 71 alin. (1)  lit a), a Legii Nr. 
131 din 03.07.2015. 

Pentru loturile anulate și respinse grupul de lucru al IMSP Policlinica de Stat v-a iniția o nouă procedură de 
achiziție. 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL ”Restmed” Nr.01-19/285  din 

21.10.2022 
restmed.md@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 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea operatorului  
economic 

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”Restmed” Cu capital 
autohton 

Nr. 63/22 24.10.2022 33100000-9 29250,0 35100,00 31.12.2022 
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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, acestea au fost examinate și soluționate.  

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

 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pe achiziții:  _________________________  Viorica EFROS. 
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului privind achiziţionarea sistemului unic 
de semnalizare şi avertizare vocală la incendiu, precum şi servicii de montare, pornire şi 

dare în exploatare a acestuia, în edificiul din mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 47 
 

Nr. 181/22 din 26.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md   

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz)  - 

 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Sistem unic de semnalizare şi avertizare 
vocală la incendiu, precum şi servicii de 
montare, pornire şi dare în exploatare a 
acestuia, în edificiul din mun. Chişinău, str. 
A. Puşkin, nr. 47 

Cod CPV 35121700-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659091346515 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659091346515?tab=contract-
notice 
Data publicării: 29.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

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

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 601 013,76 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 08.08.2022, ora 10:00, cu finalizarea licitaţiei electronice 
la data de 09.08.2022, ora 15:18), au depus oferta 4 (patru) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
1 „Bilingprim” SRL 1004600015180 - 
2 „Bitahon Company” SRL  1011600036411 - 

3 „Exterior” SRL 
 

1003600003797 - 

4 ÎS Servicii Pază a MAI 1010600043506 - 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Bilingprim” 
SRL 

„Bitahon 
Company” 

SRL 

„Exterior” 
SRL 

 

ÎS Servicii 
Pază a MAI 

 
Propunerea tehnică prezentat2 prezentat În aşteptare În aşteptare 
Propunerea financiară prezentat2 prezentat 
DUAE prezentat1 prezentat 
Garanția pentru ofertă (după 
caz) 

prezentat 3 prezentat 

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

Confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației va fi publicat 
pe SIA  „RSAP” (MTender)) - 
Declarație pe proprie răspundere - 
în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii 
de achiziție publică, ofertantul 
desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității 
contractante și Agenției Achiziții 
Publice - copia în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie 
cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului 

Conform 
termenului 
solicitat 

Conform 
termenului 

solicitat 

În aşteptare În aşteptare 
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economic 
Intenția de participare în cadrul 
procedurii de achiziție - Cerere de 
participare completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

prezentat prezentat În aşteptare În aşteptare 

Menținerea valabilității ofertei 
pentru o durată de 90 de zile - 
Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei, completată conform Anexei 
nr. 8 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - 
copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat prezentat În aşteptare În aşteptare 

*Dreptul de prestare a serviciilor 
de proiectare, instalare, întreţinere 
a sistemelor de alarmare şi a 
componentelor acestora - Copia 
documentului permisiv, în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 
 

prezentat prezentat În aşteptare În aşteptare 

*Dispunerea de personal de 
specialitate, certificaţi în domeniul 
executării serviciilor de montare, 
reglare şi punere în funcţiune a 
sistemului - Declarație privind 
personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului, 
completată conform Anexei nr. 14 la 
Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 69 din 7 mai 2021 
Copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului 
economic. 
Copiile certificatelor solicitate în 

format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat 

prezentat prezentat În aşteptare În aşteptare 
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prin semnătura electronică a 
operatorului economic. 

 

*Experiență specifică în prestarea 
serviciilor similare de montare, 
pornire şi dare în exploatare (art. 
22 alin. (2) lit. a) din Legea 
131/2015 privind achizițiile 
publice) - Declarație privind lista 
principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, completată conform 
Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, copia în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic. 
Prestările de servicii se confirmă 
prin prezentarea unor certificate / 
documente (facturi fiscale) emise sau 
contrasemnate de către 
beneficiarii de servicii – copiile 
certificatelor/documentelor 
(facturilor fiscale) în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

prezentat 4 prezentat În aşteptare În aşteptare 

*Persoană juridică înregistrată în 
Republica Moldova - Copia 
extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice - copia în 
format electronic de pe documentul 
pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

prezentat prezentat În aşteptare În aşteptare 

*Datele din Registrul informației 
criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - Copia 
cazierului judiciar al persoanei 
juridice - copia în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie 
cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului 
economic 

neprezentat prezentat În aşteptare În aşteptare 

*Informația privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - Copia 
certificatului SFS privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional - copia în format 

prezentat  prezentat În aşteptare În aşteptare 
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electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare  - Operatorul economic „Bitahon 
Company” SRL a prezentat documentele justificative până la expirarea termenului-limită indicat (04.10.2022) 
conform solicitării ASP cu nr. 06/03-SAP/391 din 29.09.2022. La data de 29.09.2022 (data solicitării documentelor 
justificative) a fost verificată lipsa sau existența restanțelor operatorului economic „Bitahon Company” SRL faţă de 
bugetul public național pe portalul https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information - la situația din 
29.09.2022 lipsește restanța. 
 
Comentarii:  
1 Operatorul economic „Bilingprim” SRL a prezentat  formularul DUAE în care lipseşte rubrica privind informaţia 
despre „Numele beneficiarului efectiv”. 
2  Operatorul economic „Bilingprim” SRL nu a completat în formularul „Specificaţii tehnice – Anexa nr. 22” 
coloanele nr. 3 „Ţara de origine”, nr. 4 „Producătorul” şi nr. 7 „Standarde de referinţă”, iar în formularul 
„Specificaţii de preţ – Anexa nr. 23” coloanele nr. 5 „Preţ unitar, fără TVA” şi nr. 6 „Preţ unitar cu TVA”. 

3 Operatorul economic „Bilingprim” SRL la etapa deschiderii ofertelor a prezentat un extras din cont emis de 
B.C.”Energbank” S.A. prin intermediul Sistemului Business Online din 05.08.2022, privind confirmarea achitării 
garanţiei pentru ofertă în sumă de 2%.  
*4 La etapa deschiderii ofertelor operatorul economic „Bilingprim” SRL a prezentat doar declaraţia privind lista 
principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespun
derea cu 

speci 
ficațiile 
tehnice 

 

Sistem unic de 
semnalizare şi 
avertizare vocală la 
incendiu, precum şi 
servicii de montare, 
pornire şi dare în 
exploatare a 
acestuia, în edificiul 
din mun. Chişinău, 
str. A. Puşkin, nr. 47 

„Bilingprim” 
SRL 350 000,00 --/-- + - 

 
„Bitahon 

Company” SRL 

481 126,18 

 
 

--/-- 

 
 

+ 

 
 

+ 

 „Exterior” 
SRL 573 989,86 

--/-- În aşteptare 

 ÎS Servicii Pază 
a MAI 582 230,93 --/-- În aşteptare 

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

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 Operatorul Informația solicitată Rezumatul răspunsului 

https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
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solicitării economic operatorului economic 
25.08.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Bilingprim” 
SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) În temeiul prevederilor art. 17 
alin. (6) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice (Legea 
131/2015), prezentarea 
documentelor doveditoare, care se 
referă la atestarea calității 
„echipamentului și a produselor”, 
conform cerințelor indicate de către 
autoritatea contractantă în Anexa la 
Anunțul de participare publicată pe 
SIA RSAP (MTender), și anume, 
prezentarea certificatelor de calitate 
și garanție, eliberate de organismele 
acreditate în certificare în Republica 
Moldova în baza concluziilor 
pozitive ale unui laborator de testare 
acreditat și recunoscut în Uniunea 
Europeană sau a unui certificat de 
conformitate a bunurilor 
(componentelor) eliberat de 
autoritatea acreditată și recunoscută 
în Uniunea Europeană. 
2) în temeiul art. 69 alin. (3) din 
Legea nr. 131/2015, prezentarea 
explicațiilor cu privire la 
următoarele aspecte: 
- în formularul specificațiilor 
tehnice (Anexa nr. 22): care este 
modelul articolului bunului solicitat, 
țara de origine și producătorul 
acestuia (precum și detalierea 
acestei informații pentru 
componentele din care se constituie 
bunul ce reprezentă obiectul 
achiziției); 
- în formularul specificațiilor 
de preț (Anexa nr. 23): care este 
prețul unitar fără TVA/cu TVA al 
bunului respectiv.  
3)  în temeiul prevederilor art. 70 
alin. (1) din Legea nr. 131/2015, 
prezentarea justificărilor pentru 
prețul ofertei depuse, care este 
semnificativ mai scăzut în 
comparație cu ofertele celorlați 
ofertanți, dar și în raport cu bunurile 
ce urmează a fi furnizate, precum și 
confirmarea că prețul pentru fiecare 
component din care se constituie 
bunul ce reprezintă obiectul 
achiziției a fost inclus în prețul 
ofertei depuse în cadrul procedurii 

Până la termenul limită 
30.08.2022, operatorul 
economic nu a prezentat 
niciun răspuns. 
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respective de achiziție publică. 

20.09.2022 „Bitahon 
Company” 

SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. 
(3) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, solicită 
prezentarea explicaţiilor cu privire 
la următorul aspect: care este 
producătorul componentelor 
sistemului unic de semnalizare şi 
avertizare vocală la incendiu, 
precum şi a serviciilor de montare, 
pornire şi dare în exploatare a 
acestuia, în edificiul din mun. 
Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 47, 
componente indicate în formularul 
specificațiilor tehnice (Anexa nr. 
22), pentru care operatorul 
economic nu a completat coloana 
respectivă din formularul 
nominalizat. 

Operatorul economic a 
prezentat informaţia de 
rigoare până la termenul-
limită solicitat, cu toate  
completările indicate în 
solicitarea ASP. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Bilingprim” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, nu se acceptă oferta 
operatorului economic „Bilingprim” SRL, deoarece aceasta 
nu corespunde cerințelor expuse în documentația de 
atribuire, și anume, în formularul specificațiilor tehnice 
(Anexa nr. 22), nu au fost completate coloanele „Țara de 
origine” și „Producătorul” sistemului unic de semnalizare şi 
avertizare vocală la incendiu, iar pentru „Modelul 
articolului”, operatorul economic a indicat obiectul 
achiziției, fără a completa cu informația conform denumirii 
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coloanei. În același context, este important de menționat că 
nu a fost prezentată informația solicitată de către autoritatea 
contractantă cu privire la aspectele nominalizate, precum și 
cu privire la justificarea prețului ofertei, prin confirmarea 
faptului că prețul pentru fiecare component (în conformitate 
cu cerințele proiectului de execuție publicat) din care se 
constituie bunul ce reprezintă obiectul achiziției a fost sau nu 
inclus în prețul total al ofertei depuse în cadrul procedurii 
respective de achiziție publică. Solicitarea a fost transmisă la 
data de 25.08.2022, iar până la expirarea termenului-limită, 
30.08.2022, dar și până la momentul elaborări deciziei de 
atribuire, operatorul economic „Bilingprim” SRL nu a oferit 
nici un răspuns. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        
Pentru un singur lot ✓ 
Pentru mai multe loturi  
Pentru toate loturile        
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

- - - - - - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art.71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului privind 
achiziționarea sistemului unic de semnalizare și avertizare vocală la incendiu, precum și a 
serviciilor de montare, pornire și dare în exploatare a acestuia în edificiul ASP, str. A.Pușkin, 47. 
 
Argumentare: Există abateri care fac imposibilă încheierea contractului, deoarece în edificiul 
respectiv urmează a fi executate lucrări de replanificare a încăperilor de la nivelul II și III al 
edificiului din str. A.Pușkin, 47, mun. Chișinău, planificate pentru anul 2023, în scopul 
amenajării unor spații pentru prestarea serviciilor publice, gestionate de către Departamentul 
înregistrare și licențiere a unităților de drept și Departamentul cadastru ale ASP. Subsecvent, va 
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fi modificat și proiectul de execuție, elaborat anterior pentru montarea sistemului unic de 
semnalizare și avertizare vocală la incendiu în edificiul de la adresa menționată, or montarea, 
pornirea şi darea în exploatare a sistemului menționat, nu pot avea loc înainte de inițierea 
lucrărilor de replanificare a încăperilor de la nivelul II și III al edificiului din str. A.Pușkin, 47. 

Astfel, la momentul actual, decade necesitatea de achiziționare a sistemului unic de 
semnalizare şi avertizare vocală la incendiu, precum şi a serviciilor de montare, pornire şi dare în 
exploatare a acestuia. Autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de încheiere a 
contractului, deoarece termenul de valabilitate al acestuia, conform documentației de atribuire, 
este data de 31.12.2022, însă circumstanțele apărute fac imposibilă executarea în termen a 
obligațiunilor contractuale.   
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
„Bilingprim” SRL 

26.10.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

„Bitahon Company” SRL  

„Exterior” SRL 
 

ÎS Servicii Pază a MAI 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică 
 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică 
 

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întrepri
nderea 
Cu ca 

pital au 
tohton/
Cu capi 

tal 
mixt/as
ociere/C
u capi 

tal trăin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

  

Valoarea contractului Termen de 
vala 

bilitate al 
contrac 

tului/acord
ului-cadru fără TVA, 

lei 
inclusiv 
TVA, lei 

- - - - - - - - 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   
 

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

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

- 

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

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

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

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

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

 
 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                  Gheorghe POJOGA 
 

 
 



                                                                                                       Model-tip 
 

DAREA DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice   X 
de încheiere a acordului-cadru                             □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 
Nr.   7     din 26 octombrie 2022 .    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primaria or.Cupcini 
Localitate Or.Cupcini r-nul Edinet 
IDNO 1007601010149 
Adresa Or.Cupcini str.Livezilor 6 
Număr de telefon 024672404 
Număr de fax 24672404 
E-mail valentite@mail.ru 
Adresa de internet valentite@mail.ru 
Persoana de contact Valentina Telesman 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii X  Lucrări x 

Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie  strazilor 
Chisinaului,Livezilor,Gagarin or.Cupcini 

Cod CPV 45000000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 
sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire) 

 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664260450915 
Link-ul:21064505 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:16.10.2022 Ora:14.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da X    
Data: 
Link-ul: 21064505 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 
Link-ul:21064505 
Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ catalog 
electronic□ 

Sursa de finanțare Buget de stat □ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1791667 
 
 



3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
SRL Corsag 16.10.2022 
SA Drumuri-Briceni 16.10.2022 

4. 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 rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    
 

5. 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: 
 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data _16.10.2022__, ora_14__:_00__), au fost depuse _2____ 

oferte: 
 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 
SRL Corsag 1004600029396 Marchici Serghei 
SA Drumuri-Briceni 1003604005869 Birca Grigorii 
   
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de _16.10.2022__ ora _14__:__00_. 
 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 
Denumirea 
operatorilor 
economici 

DUAE oferta Certif de inreg Cert 
FISC 

Extras 
din 

Registru 

Licenta de activitate  

SRL Corsag + + + + + +  
SA 
Drumuri-
Briceni 

+ + + + + +  

        
(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  



Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 
 

8. Modalitatea de evaluare: 
 

Pentru fiecare lot        □                            Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
 

Alte limitări privind numărul de loturi care 
pot fi atribuite aceluiași ofertant 

Pe lista intreaga 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 

 

 
 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul 
în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii 
de atribuire) 

preţul cel mai scăzut                     X                        
costul cel mai scăzut                     □                                   
cel mai bun raport calitate-preţ     □                   
cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 
10. Informația privind ofertele depuse: 

 

N
r. 
lo
t 

Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici  

SRL 
Corsag 

SA 
Drumuri-
Briceni    

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

1 

Lucrari de reparatie  
strazilor 

Chisinaului,Livezilor,
Gagarin or.Cupcini 

buc 1 

17
20

53
2.

08
 

 
+ 

15
69

62
1.

54
 

+       
 

 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
__________________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  



 

Denumirea factorului de evaluare și 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   
 
* Informația privind rezultatele licitației electronice: 
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  
Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
   
   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 
valori 

Prețul fără TVA /noile 
valori 

Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

 
11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 
Lotul 1 1   

2   
n   

Lotul n 1   
2   
n   

 
12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire: 

 



Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 
Lotul 1 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t           

Operatorul economic             
Lotul n 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

          

Operatorul economic             
 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
  

 
Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14. 
 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. __7__ din _17.10.2022_____ s-a decis atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
Denumirea lotului  Operatorul 

economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar fără 

TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Lucrari de reparatie  strazilor 
Chisinaului,Livezilor,Gagarin 
or.Cupcini 

SA Drumiri-
Briceni 

1 1569621.54 1569621.54 1883545.85 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA Drumiri-Briceni 19.10.2022 Prin posta electron. scrisoare nr 219 
din 19.10.2022 

SRL Corsag 19.10.2022 Prin posta electron. scrisoare nr 220 
din 19.10.2022 

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

17. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
 

18. În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

19. X 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 



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

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

21. 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 

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

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

24. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

N
r. 
d/
o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractul
ui 

fără TVA cu TVA 

1 
SA 

Drumiri-
Briceni 

 
118 26.10.2022 

450000
00-1 1569621.54 1883545.85 31.12.2022 

 
25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. alin. __ lit __.             

Argumentare:   
 

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
________Magu Ludmila________________                  _____________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
 

 









model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice E
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire B

Nr. 2 din26.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantS:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Primdria s. Cobilea
tocalitate s. Cobilea
IDNO 1007601006379
Adresa MD-7201, MOLDOVA, goldinegti, s.Cobilea,
NumIr de telefon 027 25 t23 6, 027 25 t7 09, 068 I 5 66 38. 0680027 44
Numiir de fax
E-mail oficial primaria. cobilea@ email. com
Adresa dc internet c

Persoana de contabt' (nu:me, p,reiume, tulefon,
e-mail)

Angela Ababei, 068 I 56638

Tipul procedurii de atribuire
aplicate ; : . :':; r' r:'

Licitalie deschisl

Proceduia de achiiifie iepetati
/J,-,-v -- |(aupa caz)

Nr:

:Tipul bbiectului,,contractului: de
,etniiitiel ecorduhii-'c'd"o,, " 

:'1,".',,, I
Bunuri o Servicii o Lucriri I

Obiectul achiiifici Constructia refelelor de apeduct pentru cetd|enii satului Cobilea"
r-nul $oldlnesti si centrele de menire socialI

Cod CPV , 45200000-9
Eipunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul opliCdrii akor
pioi,ieduri.,decdt licttatia desChts il
Proceduia de atribuire (se vo
tidtca din cadrul pitalului
guvernamental
www.mte:nder.pv.mdl

Nr: ocds-b3 wdp 1 -MD- | 663 6659 193 67
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
| 6 63 6 6 5 9 | 9 3 67 ? tab: contract-notice
Data publicIrii:

Platforma de achiti{ii publice
nfilizlfi:,

! achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Anunf db intenlie publicat in BAP
/lgupa caq

Data:23.09.2022
Link-ul:
https ://tender. gov.md/ro/system/fi les/bap/20 I 4 lbap w 7 5 2.odf

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd caz)

oAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie olicitafie
electronici nCatalog electronic

Sursa:de,finantare de stat: sBu CN CNAS; nSurse



externe; nAlte surse: flndicalil
Valoarea estimati 1ei, fdrd TVA) 6 432 550.00

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificirilor 29 sept 2022,10:28
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare Buna ziua, garantia pentru oferta o putem depune

sub forma de garantie bancara de la o banca
comerciala la care ne deservim? Multumim.

Expunerea succinti a rispunsului Conform anuntului de participare pct. 19 Garantia
pentru oferta in cuantum de 2o/o din suma ofertei
fara TVA, se transfera la contul autoritatii
contractante conform urmatoarelor date:
Beneficiarul platii: Primaria s. Cobilea Codul
fiscal: 1007601006379 Contul de decontare:
MD19TRPCDN5l8410A02006A4 Contutr
trezorerial: TREZMD2X , cu nota Garantia pentru
oferta la orocedura de achizitie oublica nr.

Data transmiterii 29 sept 2022,11:32

Data solicitlfii claiifi cirilor 29 sept 2022,1 1:55
Denumirea opeiatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clar.ificafe Si de ce limitati operatorii economici la o singura

forma de garantie pentru oferta? Legea clar
stipuleaza formele si nicidecum numai transfer la
contul Dvs. Argumentati cerinta data sau modificati
anuntul.

Expuneiea succinti a rispunsului Art. 68 din Legea w. l3l2Al5 dispune la alin.(4)
cd autoritatea contractantd prevede in documentafia
de atribuire cerinfele fa!6 de emitent , forma,
cuantumul qi alte condilii de bazd ale garanfiei
pentnr ofert6, precum qi cerinlele fafd de operatorul
economic care depune garanfia pentru ofert6, in
cazul in care: a) operatorul economic retrage sau
modificd oferta dupd expirarea termenului de
depunere a ofertelor, b) ofertantul ciqtigStor nu
semneazd contractul de achizilii publice, c) nu se
depune garcnlia de bun6 execufie a contractului
dupi acceptarea ofertei sau nu se executd vreo
condilie, specificata in documentalia de atribuire,
inainte de semnarea contractului de achizilii
publice.Respectiv, este dreptul autoritdlii
contractante si stabileascd modalitatea de
indeplinire a acesteia, modalitatea stabilita ne dd
asiguriri ci la necesitate vom penaliza operatorii
economici de rea credin!6, ferd procedura
birocraticd aplicatd de banc6.



Data transmitcrii 29 sept 2022,15:02

Data solicitlrii clarificlrilor 29 sept2022,20:35
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Banca la fel penalizeaza OE care nu-si indeplinesc

obligatiunile, nu este nevoie sa stringeti sume
impunatoare pe conturile Dvs si dupa sa mai
solicitati si garantie de buna executie. Oferiti un
spectru larg de posibiitati daca doriti o participare
larsa la licitatia Dvs.

Expunerea succinti a rispunsului Stimate operator, vd rugdm si respectati cerinfele
lesale stabilite. Multumim oentru particioare.

Data transmiterii 30 sept 2022,09:02

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pflni la termenul-limitd (data 10.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Rezumatul modificirilor Nu au fost efectuate modificari.
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duod caz)

[Indicali surso Milizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

t. Comoania Termosistem SRL 10036001 17881 Ursu Valeriu
2. SC Foremcons SRL 100s600001878 Axentii Dumitru
3.

Denumire document
Denumirea oneratorului Cconomic

Operator
economic I
Compania

Termosisterir
SRL

Operator
economic 2

SC Foremcons
SRL

Operator
economic 3

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

Proonnerea tehniCi nu corespunde ptezerfiat
Proounerea financiard nu corespunde prezentat
DUAE ptezerfial ptezentat
Garanlia penhu ofertd
(dupd caz)

prezenlat prezentat

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

Oferta prezentat pfezentat



/ Devi2ele,locale aferente
ofertei ::,

nu corespunde prezent€,t

lnformatii generale despre
ofertant (Cifra, medie de
alacen rn
ultimii 3 ani, minim 2
200 000
lei)

prezentat prezentat

Cerere de oarticioare ptezentat prezentat
Declaratie priv,ind
valabilitatea ofertei

prezentat ptezentat

Grafrc de executare a
lucrdrilor

prezentat prezentat

Declaralie privind
experienfa similara in
domeniul de aCtivitate
aferent obiectului
contractului ce urmeaz& a
fi atribuit

nu corespunde prezentat

Declarafie privind lista,,,, ,

principalelorlucrdri
executate in ultimul an de
activitate

neprezentat prezentat

Declaratie : priVifid dot5rile
specifice, utilajul gi
echipamenful necesar
pentru indeplinirea
corespunzdtoare a
contractului

neprezentat prezenlat

Declaratie privind
personalul $e, SpeCialitate
propus pentru
implementarea
contractului

neprezentat ptezentat

L i Sta stitiotitiactanJilor qi
partea/parfile din contract
care sunt indeplinite de
cdtre acestia

neprezentat ptezentat

Infopatie piivihd
asoOlefea "'::'.:'::',,'

neprezentat ptezentat

Angaj amenl tert bustinator
financiar

neprezentat prezentat

4+e ament priVind
susiinerea tehnicd qi
profesional[ a
o fertantului/candidatul u i

neprezentat prezentat

Declaratie tert sustinator
tehnic

neprezentat ptezenlat

Declaratie ter['auStinator neprezentat prezentat



/ rrrofessional
Avizul Agentiei de
Supraveghere tehnica
pentru toate tipurile. de
lucrari

neprezentat prezentat

Certihcat de efeCtdare
sistematicd a pl6{ii
impozitelor,
contribufiilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal

pfezentat prezerLtat

Garanlia pentru, ofertb in
cuantum de2%o din suna
ofertei fbr6TVA

prezentat prezentat

Ultimele 3 rapoarte
financiare,'
vizate si inregistrate de
organele
competente

neprezentat prezentat

Adeverinta persoanei
responsabile precum ca
este
atestat in securitatea si
sanatatea in munca

neprezentat prezentat

Certificat de atestare
tehnicoprofesionalE a
dirieintelui de santier

neprezentat prezentat

Certificat/Decizie de
inregistrare a
intrepiinderii/Extras din
Registrul de Stat al
persoanelor iuridice

prezentat prezentat

DUAE prezentat ptezentat
Confi_rmarea,vtzitei
obiectului qi luarea la
cunogtinfl cu toate
documentele proiectului

1oe
execulie (in primele 10
zile de la publicarea
anuntuhii de partiCipare)

prezentat prezentat

Cetifiiat ISO 4500 1 :201 8
Sistem de management al
sanatatii.gi Securitatii: :

ocupationale

neprezentat prezentat

Certificat ISO 9001 :201 5,
imp I ementtirea, si stemului
de management, al calitatii
in domeniul constructiilor.

neprezentat prezentat

Certificat,ISO 14001,:20t5
implementarea sisternului
de manaeement de,mediii

neprezentat prezerftat



(Infurmalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentolia de atribuire ;i se vo consetnna prin: pregentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentttl afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

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

* fit cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informulia privind "C'orespunderea cu cerinlele de caliJicere" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va cansemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" fn cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica.{i:

10. Modalitalea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot u
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toatc loturile fi
Alte limitdri privind mrmdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: PndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:'

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut fi
Costul cel mai schzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n

Denumireri
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mf,surtr

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificaie :

Corespunderea
cu specifica{iile

tchnice
Compania
Termosistem
SRL

5 878 286,19 I buc

SC Foremcons SRL 6 394 551.58 I buc + -r

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cifii
Compania Termosistem
SRL

Oferta nu corespunde cerintelor specificate in
Anunflrl de, participare si Documentatia
Standard.



/ Cel rnai bun laport calitate-cost a

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

12.Infornrafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofentelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operbte

14. in urma examinflri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii dc
atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie public5:

in temeiul art.

Argumentare:

7I aIin. lit

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea ooeratorului economic I Total

Denurnire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
I)enumire factorul n Ponderea

Atribuirea contractului de achizi ici/acordului-cadru:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
:: eCOnOlliC

Cantitate qi
,unitate de

misuri

Pre{ul unitar
(f[ri TVA),,

Pre{ul total
(mrn rval

Pre{irl total
(inalusiv
..:TVA)

Construcfia
re{elelor de
apeduct
pentru
cetifenii
satului
Cobilea, r-nul
$oldineqti qi
centrele de
menire
sociali

SC
Foremcons
SRL

I proiect 6 394 551,58 6 394 551,58 7 673 461,89



1S. Informarea operatorilor economici dcspre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Compania Termosistem
SRL

19.10.2022 e-mail

SC Foremcons SRL 9.rc.2022 e-mail

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

luiru pentrw ichiziyii se realizeazd fn conforntitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Setcctali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
)ilie 20'l5.privincl achizQiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn confornitate
,r, prrrrdqite TITL1ILU7 itt Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

1 7. C ontractul de achizilie I ncord ul-cadru incheiat :

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tnchlerca
contractului/contractelor indicate ajost respectat (exceptfrnd cazarile prevdzute de art.32 alin, (3) al Legii
nr. I3l din 3 iulie 20IS privinA ainiztlttte publice ), precum Ei cd tn cazul d.epunerii contestaliilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelorie monitorizare, aceastea au fost examinate gi solulionate. Prin prezenta dare de

seanrd, grupul-de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfasurdrii procedurii cle ochizilie' fipt
pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru penttu achizifii:

in cazul,in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic[ decdt pragruile prevdzute La art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

Q 0 zite in cazul transmiterii comunicirii
nrin miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice gi/sau fax a

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

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicini
prin rniiloace electronice $ilsatt fax n

Denumirea
opcratorului

economlct'

:,, Numiiul ,

, qi data
contractuluil
acordului:

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate
al

contractului/acordului-
cadru

. SC'
l'oremcons

SRL

Nr.48 din
26,10.2022

45200000-
g

6 394 551,58 7 673 461,89
31.12.2023

;fde6*n'
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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 26.10.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Geamăna 
Localitate s.Geamăna, r. Anenii Noi. 
IDNO  1008601000112 
Adresa str. Ștefan cel Mare 50 
Număr de telefon 069155463 
Număr de fax 026568295 
E-mail oficial  primariageamana@yahoo.com 
Adresa de internet geamana.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Sturza Eduard - 069155463 

2 Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: Nu 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Centrul social comunitar – oportunitate de incluziune pentru 
grupurile defavorizate din c. Geamăna 

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

Nu este cazul. 

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

Nr: 21062713 
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1662105898677 
Data publicării: 10.09.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 06.09.2022 
Link-ul:   
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_70_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9582741 
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3 Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării 
clarificărilor  

14 sept 2022, 08:21; 15 sept 2022, 16:55; 17 sept 2022, 09:16; 17 sept 2022, 09:21; 19 sept 2022, 09:08; 19 
sept 2022, 09:10; 19 sept 2022, 09:12; 19 sept 2022, 16:57;  22 sept 2022, 12:41; 22 sept 2022, 12:45. 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

14.09.2022-  atasati pe platforma de achizitii publice - Formularul de deviz nr. 1 – lista cu cantitatile de lucrari, 
DESCIFRAT, in conformitate cu cerintele Anexei nr. 23 la Documentatia standart pentru realizarea achizitiilor 
publice de lucrari, aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 69, 7 mai 2021. Nota: Autoritatea 
contractanta trebuie sa ataseze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitatile de lucrari, 
descifrat (publicarea descifrata a consumului de resurse aferent fiecarei norme de deviz).; 15.09.2022- sub ce 
forma se va constitui garantia de buna executie; 17.09.2022- publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii 
garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat; 17.09.2022-Garantia de buna 
executie a lucrarilor 15% pentru contract de 2-3 mln lei este acceptabila, iar pentru un contract de aproximativ 
10 mln este deja o aberatie. Va rugam insistent sa revizuiti cuantumul garantiei de buna executie, intrucit cu 
asa cifre solicitate de dvs. si situatia economica din tara va limita la maxim numarul de doritori de a parcitipa 
la prezenta procedura de achizitie publica;19.09.2022 - Compartimentul SA, pozitiile 43 si 143, da-ti va rog 
grosimea laminatului; 19.09.2022 - Compartimentul SA, pozitiile 55 si 155, care este grosimea la vata mineral; 
19.09.2022 - Compartimentul IVC, dati receta la pozitia 46 pentru o evaluare mai corecta; 22.09.2022 - 
Compartimentul PG amenajare, pozitia 21, care este grosimea la table; 22.09.2022 - Compartimentul 
ASM/AAGI automatizarea, pozitia 22, pozitia fiind una de montare nu este materialul de baza, introducem 
materialul in pozitie 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

21.09.2022-Formularul este expus in documentatia atribuită la licitatie; 21.09.2022-la inchierea conreactului 
garantia de bună executie se va negocia modalitate (deponent bancar, transfer pe contul primariei sau retineri 
din transferuri); 21.09.2022-Sunt rechizitele bancare din Anexa 2 a documentatiei standard.; 21.09.2022-Ne 
pare rau dar nu putem schimba procentul garantiei de bună executie; 21.09.2022 - 12 mm; 21.09.2022 - Strat 
termoizolant grosimea 200 mm; 21.09.2022 - Termoizolant din vată minerală bazaltică, grosimele le aveti in 
caietul de sarcină; 21.09.2022 - Sistemul BE1, dotată cu hotă și ridicată de asupra acoperișilui casei la 2 m. 
DPU 200; L=72 m3/h; 22.09.2022 - 1,00 mm; 22.09.2022 - În proiect este arătată teava de otel fără sudură. 
Puteti veni să faceti cunostintă cu proiectul și în special cu pozitiile ce va interesează. 

Data transmiterii 21.09.2022; 22.09.2022. 

4 Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[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 03.10.2022, ora 19:01), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Softconstruct SRL 1014600001023 Plamadeala Visarion 
2. Atractiv Invest SRL  1014600000370 Dragos Manole 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

  

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

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

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

Cerere de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat   
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 
nr.8) 

prezentat prezentat   

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

prezentat prezentat   

Declarația privind personalul de specialitate 
și/sau a experților propus/propuși pentru 
implementarea contractului (anexa nr.15) 

prezentat prezentat   

Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor 
Juridice 

prezentat prezentat   

Raport financiar pentru anul 2020 prezentat prezentat   
Certificat privind lipsa datoriilor prezentat prezentat   
Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea la 
activității ale unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare 
de bani conform Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 145 din 24.11.2020 

prezentat prezentat   

Certificat ISO 9001 Sistemul de management al 
calității 

lucrărilor 

prezentat prezentat   

Certificat ISO 14001 Sistemul de 
management al protecției 

mediului 

prezentat prezentat   

Grafic de execuţie a lucrărilor (anexa 
nr.10) 

prezentat prezentat   

Declaraţie privind experienţa similară 
Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze că 
a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la 
data limită de depunere a ofertelor): 
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor 
lucrări similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin 
egal cu 75 % din valoarea viitorului contract; 
și/sau  

valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie egală 
sau mai mare decât valoarea viitorului contract. 

prezentat prezentat   

Certificat de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de şantier 

prezentat prezentat   

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de către aceștea 
(anexa nr.16) 

prezentat prezentat   

Informație privind asocierea (anexa nr.17) prezentat prezentat   
Angajament terț susținător financiar (anexa nr.18) prezentat prezentat   
Angajament privind sustinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici (anexa nr.19) 

prezentat prezentat   

Declarație terț susținător tehnic (anexa nr.20) prezentat prezentat   
Declarație terț susținător profesional (anexa 
nr.21) 

prezentat prezentat   

Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor 
(anexa nr.22) 

prezentat prezentat   
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Lichiditate generală minim 100% (total active 
curente/total pasive curente) 

prezentat prezentat   

Garanția de buna execuție 5% din valoarea 
contractului fără TVA 

prezentat prezentat   

Declarație privind garanția lucrărilor min. 60 luni prezentat prezentat   
Copia contractului cu un laborator Atestat, pentru 
efectuarea probelor de laborator și atestarea 
calității produselor și/sau lucrărilor 

prezentat prezentat   

Certificat de conformitate pentru beton și produse 
din beton 

prezentat prezentat   

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

7 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 SC SOFTCONSTRUCT 
SRL 

6990000,00 Caiet  
de sarcini 1 + + 

SRL „Atractiv 
Invest” 

9427678,85 Caiet  
de sarcini 1 + + 

     
     

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 

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

Data 
solicitării 

Operator
ul 

economic 

Informația 
solicitată   

Rezmatul răspunsului operatorului economic 

    

9 Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11 Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Centrul social 
comunitar – 

oportunitate de 
incluziune pentru 

grupurile 
defavorizate din 

c. Geamăna 

Softconstruct 
SRL 

Caiet de sarcini 6 990 000,00 6 990 000,00 8 388 000,00 

 
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  

SC SOFTCONSTRUCT SRL 11.10.2022 prosoftcons@mail.ru 
Atractiv Invest SRL 11.10.2022 atractivinvest@mail.ru 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 

16 Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

fără TVA inclusiv 
TVA 

Softconstruct 
SRL 

 
Nr. 95 

26.10.2022 
45200000-9 6 990 000,00 8 388 000,00 31.12.2023 

 

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

 

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

(DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

 

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

Preţul cel mai scăzut  □                       
Costul cel mai scăzut  □                                  
Cel mai bun raport calitate-preţ □                  
Cel mai bun raport calitate-cost □              
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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 achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizi|ii publice 
de incheiere a acordului-cadru 
de anulare a procedurii de atribuire 

Nr. DS-41/2022 din 28.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante DiTS a Primariei mun. Balji 
Localitate Mun. Balti 
IDNO DITS -1015601000259 
Adresa mun.Balti, piata Independen{ei, 1 
Numar de telefon DITS - 0231-54678; SAP -0231-54622 / 0231-54623 
Numar de fax 0231-20391 

E-mail oficial dits.balti(^gmail.com 

Adresa de internet httn://dits-balti.md/ 
htto://balti.md/transDarenta/achizitii-

Adresa de internet 

nublice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiipubliceta),2mail.c0m 

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

dits.achizitii(2>£mail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de prejuri 
• Licita^ie deschisa • Altele: /Indicafi] 

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: N/A 
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Obiectul achizitiei "Reparatia capitala a fatadei intrarii principale 
(partial blocul A) al cladirii Liceului Teoretic 
"Vasile Alecsandri" din str.Ivan Konev, nr.l6/A, /V 
mun.Balti", conform necesita{ilor DITS a 
Primariei mun. Bal{i 

Cod CPV 45453000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului euvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1664967133733 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului euvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3 wdo 1 -MD-166496713 3 733?tab=contract-notice 
Data publicarii: 05/10/2022 

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

Procedura a fost inclusa in planul de achizi|ii 
publice a autoritatii contractante 

0 Da o N u 

Procedura a fost inclusa in planul de achizi|ii 
publice a autoritatii contractante 

Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-Procedura a fost inclusa in planul de achizi|ii 

publice a autoritatii contractante anual 

Procedura a fost inclusa in planul de achizi|ii 
publice a autoritatii contractante 

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

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizitie 
•Licita{ie electronica oCatalog electronic 

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

Valoarea estimata (lei, fara TV A) 1 230 541,67 / 1 476 650,00 
2022 - 500 000,00 lei cu TV A, 
2023 - 976 650,00 lei cu TV A 

0 
• • 

1 

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


3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 

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

Data solicitarii clarificarilor 
Denumirea operatorului economic 
Expunerea succinta a solicitarii de 
rlarificare 

~ — • 

Expunerea succinta a raspunsului 
Data transmiterii 

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 

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

Rezumatul modificarilor Nu au fost aplicate modificari. 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-

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

— 

5. Pana la termenul-limita (data 18.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanti: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asocia^ii/ 
administratorii 

1 SRL "Danlevita" 1003602004927 GUJU IURIE [administrator] 

2 SRL "Vladmih Company" 1014602000950 
NEGRU MARIAN [Administrator] 
NEGRU MARIAN (100.0%) 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document 

SRL "Danlev i ta" SRL "Vladmih C o m p a n y " 

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

Oferta (formularul F3.1) prezentat prezentat 

Devizele (formularele 3,5,7) -(intocmite 
conform Regulilor de determinare a valorii 
obiectivelor de construct NCM L.01.01.-
2012) 

prezentat prezentat 

Grafic de executare a lucrSrilor (anexa nr. 10) prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat 
Documente de calificare 

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat 

prezentat 

Declaratie privind valabilitatea ofertei (anexa 
nr. 8) 

prezentat 
prezentat 

Declarajie privind experienja similara de 
reparafie a fatadelor (informa{iile date se vor 
include in anexele nr. 12 $i nr. 13 

nu corespunde 
1. Contract nr.C&W-
044/18 PRRECI 09.09.2018 
Amenajarea pietei agricole din 
s.Sarata Veche - 889 011.00 
lei 
2. Contract nr.98 

prezentat 
1. Contract nr.32 din 
02.12.2021 Termoizolarea 
fafadelor (blocul A) LT 
G.Cosbuc din Balfi 
1 783 608,00 lei 
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Denumirea operatorului economic 

SRL "Danlevita" SRL "Vladmih Company" 

08.06.2022 Reparatia 
capitala, amenajarea 
teritoiului prin pavarea si 
dispunerea curtii interioare a 
IT BPHasdeu, 
str. Cehov, 19,mun.Balti 
239 377.21 lei 
3. Contract nr.76 
21.05.2019 Reparatia capitala 
a acoperisului salii de sport a 
gimnaziului nr. 7 din mun.Balti 
- 677 762.00 lei 
4. Contract nr.02/01 
10.02.2017 Constructia 
acoperisului la piata din 
mun.Balti, str.Calea Iesilor -
816 388.00 lei 

Declaratie privind dot&rile specifice, utilajul 
$i echipamentul necesar pentru indeplinirea 
corespnnz&toare a contractului (anexa nr. 14) 

prezentat 
prezentat 

Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 15) 

prezentat 
prezentat 

Lista subcontractantilor §i partea/partile din 
contract care sunt indeplinite de ace§tia 
(anexa nr. 16) 

prezentat, nu prezentat, nu 

Informatii privind asocierea (anexa nr. 17) prezentat, nu prezentat, nu 

Declaratie tert sustinator (anexele 18, 19, 20, 
21) 

prezentat, nu prezentat, nu 

Aviz pentru participare la licitatiile publice de 
lucrari din domeniul constructiilor ?i 
instalatiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agentiei 
Supraveghere Tehnica 

prezentat prezentat 

ISO 9001 al operatorului economic neprezentat prezentat 

Extras din Registrul de stat al persoanelor 
juridice 

prezentat prezentat 

Diriginte de §antier prezentat prezentat 

Raport fmanciar prezentat prezentat 

Termenul garantiei lucrarilor - 5 ani prezentat prezentat 

Garantia de buna executie - 5% 

DECLARATIA privind confirmarea 
identitatii beneficiarilor efectivi §i 
nelncadrarea acestora in situatia condamnarii 
pentru participarea la activitati ale unei 
organiza(ii sau grupari criminale, pentru 
coruptie, frauda §i/sau spalare de bani 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentatia de atribuire se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd 
documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 
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7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul ofertei 
(ffirS TV A)* 

Cantitate 
§i unitate 

de masursi 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

Lotul nr.l 
"Reparatia capitala a 

fatadei intrarii 
SRL "Danlevita" 997 328.34 1 lucrare - + 

blocul A) al cladirii 
Liceului Teoretic 

"Vasile Alecsandri" 
din str.Ivan Konev, 

nr.l6/A, mun.Balti", 
conform necesitafilor 

DITS a Primariei 
mun.Balti 

SRL "Vladmih 
C o m p a n y " 

1 095 583.27 1 lucrare + + 

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indicapreful ofertei finale 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " ?i "Corespunderea cu specifica(iile tehnice ", 
se va consemnaprin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „-" in cazul necorespunderii) 

N ° t a ' La etapa examinarii §i evaluarii ofertelor, s-a constatat ca SRL "Danlevita" nu a anexat documentul ISO 
9001 al operatorului economic. De asemenea, contractele anexate nu confirma experienfa similara de 
reparafie a fafadelor: 
1. Contract nr.C&W-044/18 PRRECI 09.09.2018 
Amenajareapietei agricole din s.Sarata Veche - 889 011.00 lei. 
2. Contract nr.98 08.06.2022 Reparatia capitala, amenajarea teritoiului prin pavarea si dispunerea 
curtii interioare a LTBP Hasdeu, str.Cehov, 19,mun.Balti - 239 377.21 lei. 
3. Contract nr.76 21.05.2019 Reparatia capitala a acoperisului salii de sport a gimnaziului nr.7 din 
mun.Balti - 677 762.00 lei. 
4. Contract nr.02/01 10.02.2017 Constructia acoperisului la piata din mun.Balti, str.Calea Iesilor - 816 
388.00 lei. Pe data de 18.10.2022, au fost solicitate clarificari prin scrisoarea nr.10-13/121. 

Prin scrisoarea nr.26 din 18.10.2022, SRL "Danlevita" a declarat ca: 

Cerintele obligatorii de a prezentare certificate precum ISO 9001, ISO 45001 
ISO 14001 contravine prevederilor legislajiei actuale ale Republicii Moldova $i 
fncalca principiile asigurarii concurenjei ?i combaterii practicilor anticoncurenpale in 
domeniu de achizipi publice, tratament egal, imparpalitate nediscriminare in raport 
cu to|i fumizorii operatorii economici, in cadrul procedurilor de achizitii publice, 
consacrate in articolul 7 din Legea Republicii Moldova „Despre achizijiile publice" 
nrl31 din 03.07.2015 . Certificatele solicitate nu sunt obligatorii pentru desla§urarea 
activitStilor pe teritoriul Republicii Moldova, prezenta lor nu este prevSzuta de 
legisla(ia actuala a (arii, sunt voluntare, insa prezen{a lor creeaza avantaje competitive 
nerezonabile pentru firmele care participS la licitajii §i primirea acestor certificate 
J inand cont de costul ridicat (100.000 lei) al acestor certificate, de inaceesibilitatea 
acestora pentru agen|ii economici care i§i desfa§oara activitatea pe pia{a tarii, acesta 
este §i unul dintre obstacolele atat in dezvoltarea acestor companii, cat $i in industria 
constructiilor din farS. Aceste certificate sunt necesare pentru acele companii care 
urmeaza sS i§i des{3?oare activitatile comerciale pe teritoriul Uniunii Europene. 

Respectiv, nu a fost prezentat certificatul ISO 9001, solicitat obligatoriu la sbct.14 al pet. 16 di anun{ul 
de participare. 

Privind experienfa similara, a fost oferit urmatorul raspuns: 
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Ce tine de experienla similara la &Jtul& Esenja lucrarilor de etan$area $i 

izolarea r o s t u ^ ^ ^ ^ ^ ' U . f o n s t a ^ 6 # r a » i a fatadelor (lucrari dc finisare a 
Reason: MoIdSign Signature 
Location: Moldova 

lajadelor, termoizolare .tencuiala vopsire ) dar este un proces de etan$are $i izolare 

a rosturilor care poate fi orgamzat si execulat de once diriginte de ^antier , care 

confer legii 721 din 20.02 1996 Art. 6. - Pentru ob(inerea unor constructii de 
calitate corespunzatoare sint obligatorii realizarea f i menfinerea pe intreaga 
durata de existenfa a constructor a urmatoarelor exigenfe esen(iale: 

A - re: is ten (a f i stabilitate; 
B - sign ran (a in exploatare; 
C - siguranfa la foe; 
D - igiena. sanatatea oamenilor. refacerea f i protecfia mediului 

inconjurator; 
E - izolafie termica, hidrofuga f i economic de energie; 
F - protecfie impotriva zgomotului; 
G - utilizare sustenabila a resurselor naturcile. 

este atcstat si are dreptul de a exccuta astfel dc lucrari. 

Ma i mult ca atit valuarea lucrarilor de etan^are izolare este de 93 133,581ei (ffira 

TV A ) ceea ce constituie 9 ,33% din valuarea lucrarilor , este dc injeles ca cele 

90,67% de lucrari sunt nu mai pujin inportante .In pozi|ia 7 este stipulat ( sau 
valuarea cumulata a tuturor contractelor executate in ultemul an de activitate safle 
egal sau mai mare decit valuarea viitorului contract) ancxam ancxa nr. 13 care 

confirm acest fapt. 

Cele invocate contravin cerintelor autoritatii contractante privind demonstrarea experientei similare. Nu 
este vorba despre capacitate dirigintelui de $antier, dar despre executarea de catre operatorul economic a 
lucrarilor similare, aferente viitorului contract. 

Grupul de lucru nu a acceptat explicatiile operatorului economic. Oferta SRL "Danlevita" este respinsa 
din motivul necorespunderii cerintelor de calificare. La etapa solcitarii clarificarilor, nu au parvenit intrebari 
fata de documentatia de atribuire, iar agentul economic §i-a demonstrat intentia de a participa la procedura de 
achizitie prin depunerea cererii de participare, astfel asumindu-$i responsabilitatile privind respectarea 
cerintelor de participare. 

CERERE DE PARTICIPARE 

Citre_ Directia invatSmint. Tineret si Sport a Primariei mun. Balti 
(denumirea autoritatii contractante fi adresa compleia) 

Stimuli domni, 

Ca urmare a anun(ului/invita(iei de participare/de preseleqie aparut in Buletinul achizi(iilor 

publice §i/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp 1 -MP-1664967133733 din 

05.10.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Reparatia 

capitala a fatadei intrarii principale (partial blocul A) al cladirii Liceului Teorelic "Vasile 

Alecsandri" din str.Ivan Koncv. nr,16/A, mun.Balti". conform necesitatilor DITS a 

Primariei mun.Balti. (denumirea contractului dc achizi(ie publics), noi SRL„Danlevita" 

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cuno§tin(a de condifiile $i de cerintele 

expuse in documentatia de atribuire $i ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, in 

calitate de ofertant/candidat, neavind obiecpi la documentatia dc atribuire. 

Data completarii 18.10.2022 

Cu stima,Ofertant/candidat 

Gu(u lurie SRL,.Danlevita" . 

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

Data 
solicit&rii 

Operatorul 
economic 

Informatia solicitata Rezumatul raspunsului operatorului economic 

18.10.2022 SRL 
"Danlevita" 

-certificatul ISO 9001 
-clarificari privind 
experienta similara 

OE a prezentat in termen informatia solicitata. Nu a fost 
prezentat certificatul ISO 9001. Pentru experienta similara, 
OE a mentionat ca e suficienta experienta dirigintelui de 
§antier. 
Scrisoarea de justificare §i clarificarile sint anexate pe 
platforma electronica. 

9. Ofertandi respin?i/descalificati: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 

SRL "Danlevita" OE nu Tntrune§te cerintele de calificare obligatorii. 
Nu a fost prezentat certificatul ISO 9001. Nu a fost confirmata 
experienta similara. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia^i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _ _ -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Pretul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

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

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluari i ofer te lor -

Modificari le opera te -
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14. in urma examinari, evaluarii compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate $i 
unitate de 

masura 

Pretul unitar 
(fara TV A) 

Pretul total 
(flrS TV A) 

Pretul total 
(inclusiv TV A) 

Lotul nr.l 
"Reparatia capitala a 

fatadei intrarii 
principale (partial 
blocul A) al cladirii 
Liceului Teoretic 

"Vasile Alecsandri" din 
str.Ivan Konev, nr.l6/A, 

mun.Balfi", conform 
necesitatilor DITS a 
Primariei mun.Balti 

SRL 
„Vladmih 
C o m p a n y " 

1 lucrare 1 095 583.27 1 095 583.27 1 314 699.92 

Comentarii: Din motivul respingerii ofertei SRL "Danlevita", lotul se reatribuie SRL „Vladmih Company". 
Operatorul economic a prezentat oferta care corespunde cerinfelor minime de calificare solichate prin 

documentele ce tin de experienta similara, asigurare cu personal calificat §i utilaj specializat care urmeaza a fi 
antrenat la executia lucrarilor. De asemenea, au fost prezentate toate devizele, certificatele de la organele de 
control §i alte documente necesare calificarii. 

S-a constatat ca operatorul economic SRL „Vladmih Company" a elaborat devizele in conformitate cu 
cerintele normativelor tehnice in vigoare, respectind toate cerintele inaintate fata de obiectul achizifiei, 
conform caietului de sarcini. Documentele ce constituie oferta contin semnatura electronica valida sint 
anexate pe SIA RSAP. 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
In temeiul art. _-_ alin. _-_ lit _-_din Legea 131/2015. 
Argumentare: -

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL "DANLEVITA" 21.10.2022 SIA RSAP MTender 
Email: srldanlevita(a)mail.ru 

SRL "VLADMIH COMPANY" 21.10.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: srlv!admih(S)mail.ru 

Nota* Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizifiile publice. 

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul Tn care valoarea estimate a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

IZI 6 zile tn cazul transmiterii comunicarii prin mijloace 
electronice §i/sau fax 

In cazul Tn care valoarea estimate a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile Tn cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

in cazul Tn care valoarea estimate a contractului 
este egalS sau mai mare decat pragurile prevazute 
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizifiile publice 

• 11 zileTn cazul transmiterii comunicarii prin mijloace 
electronice §i/sau fax 

in cazul Tn care valoarea estimate a contractului 
este egalS sau mai mare decat pragurile prevazute 
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizifiile publice 

• 16 zile Tn cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de afteptare, 
se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului 
Civil, fi implicit, art. 261 (1), 264 (4) fi 265. 
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17. Contractele de achizijie incheiate: 

Denumirea 

operatorului 
economic 

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

Num£rul 
§i data 
contractului/ 
acordului-cadru C

od
 

C
PV

 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
acordului-
cadru 

Denumirea 

operatorului 
economic 

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

Num£rul 
§i data 
contractului/ 
acordului-cadru C

od
 

C
PV

 

fara TVA 
inclusiv 
TVA 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
acordului-
cadru 

r-
o 

SRL"VLADMIH Cu capital 221 28.10.2022 o 1 095 583.27 1 314 699.92 31.12.2023 
COMPANY" autohton 

221 28.10.2022 in 

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) 

(rubrica data se completed doar in cazul in care laprocedura de achizifie publicd aufost aplicate criterii de 
durabilitate 9i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate enter,i de 

durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice duraoile ^achwi(u NU 

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

-

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

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

Preful eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre( • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declard ca termenul de asteptare pentru mcheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 aim. (3) a Le 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatulor ^sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate. 
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa^uram 
procedurii de achizifie, fapt pentru carepoarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare. 
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire_______0

Nr.ocds-b3wdpl-MD-1664278385247 din 28.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani
Localitate or.Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa str. Independenței 44
Număr de telefon 0256 2 20 58
Număr de fax 0256 2 20 58
E-mail oficial inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru

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

□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziției Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 
amenajarea pieței regionale EN-GROS și spațiilor 
destinate activităților NON-AGRICOLE din 
or.Rîșcani - Ridicarea gradului de rezistență a 
construcției metalice portante (R-90) (Frigider 
agricol cu depozitorie)

Cod CPV 45000000-7
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-1664278385247
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064557/
Data publicării: 27.09.2022

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

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

0 Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz)

□Acord-cadru aSistem dinamic de achiziție aLicitație 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; □ Surse 
externe; nAlte surse: buget local.

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 862 093,28 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:
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(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

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

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

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

5. Până la termenul-limită (data 11.10.2022, ora 09:00), au t epus oferta 4 (patru) ofertanți:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii
1. SRL”OZ-Fer.M” 1020602001709 Covalciuc Maxim / Ozchelik Ferkhat
2. SRL”B.I.C.E. Invest-Europa” 1015602000083 Cuprinschi Andrei
3. SRL”RI Trading Solutions” 1013600025303 Capaclî Inna
4. SRL”Reglat Cons” 1018608001809 Gladenchii Ghennadii

către operatorii economici:
Denumire document Denumirea operatorului economic

SRL”OZ 
-Fer.M”

SRL”B.I.C. 
E.-Invest- 
Europa”

SRL”RI 
Trading 

Solutions”

SRL”RegIat 
Cons”

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

Propunerea tehnică prezentat neprezentat prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat neprezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanția pentru 
ofertă(i/wpâ caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat

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

Certificat IF prezentat prezentat prezentat prezentat
Extras / Decizie prezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 7 prezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 8 prezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 10 prezentat prezentat prezentat prezentat
Ultimul raport financi. prezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 14 neprezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 15 prezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 16 prezentat prezentat neprezentat prezentat
Anexa 20 prezentat prezentat neprezentat prezentat
Lichiditate generală prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat cont bancar prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat diriginte de șantier prezentat prezentat prezentat prezentat
Descrierea metodei de lucru prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat de conformitate prezentat prezentat neprezentat prezentat
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu 
corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ol ertelor 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

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri prin 
amenajarea pieței 
regionale EN- 
GROS și spațiilor 
destinate 
activităților NON- 
AGRICOLE din 
or.Rîșcani - 
Ridicarea gradului 
de rezistență a 
construcției 
metalice portante 
(R-90) (Frigider 
agricol cu 
depozitorie)

SRL”OZ-Fer.M” 682136,76 1 +-/ +
SRL”B.I.C.E._Invest-
Europa”

720960,47 1 + -

SRL”RI Trading 
Solutions”

798800 1 + +/-

SRL”Reglat Cons”

862093,28 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

14.10.2022 SRL”OZ-Fer.M” Justificarea prețului 
și suplinirea 
documentelor

Sa prezentat facture de procurare 
a vopselei, au fost prezentate 
documentele lipsă din SIA RSAP

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

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile И
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: 
Prețul cel mai scăzut И
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

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

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

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cac ru:
Denumirea lotului Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri 
prin amenajarea pieței 
regionale EN-GROS și 
spațiilor destinate
activităților NON-
AGRICOLE din
or.Rîșcani - Ridicarea 
gradului de rezistență a 
construcției metalice
portante (R-90) (Frigider 
agricol cu depozitorie)

-

Anularea procedurii de achiziție publică:

In temeiul art.71, alin.(l), lit.f) și g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Argumentare: din motiv că nu au fost întocmite corespunzător cerințele de calificare impuse 
participanților care afectează compararea corespunzătoare a ofertelor. Procedura de achiziție se 
anulează.

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

15. Informarea operatorilor economiici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL”OZ-Fer.M” 28.10.2022 e-mail
SRL”B.I.C.E.Invest-Europa” 28.10.2022 e-mail
SRL”RI Trading Solutions” 28.10.2022 e-mail
SRL”Reglat Cons” 28.10.2022 e-mail

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire 
a 

operatorul 
ui 

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/ac 
ordului-cadrufără TVA

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 ] ost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Igor CULIC_______
(Nume, Prenume)

5



1 
 

DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice   

Nr.     15__din  28.10.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci 
Localitate Com.Bubuieci 
IDNO 1007601010459 
Adresa Str.T.Bubuiog, 28 
Număr de telefon 022-41-48-32/022-41-48-69 
Număr de fax primaria.bubuieci@mail.ru 
E-mail oficial  www.primariabubuieci.com 
Adresa de internet Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: 

eftoviciinga@gmail.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Primăria com.Bubuieci 

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 

Lucrări  

Obiectul achiziției Construcția drumului – str.Dimitrie Cantemir, 
s.Bubuieci, com.Bubuieci, mun.Chișinău 

Cod CPV 45233000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663919006345 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663919006345 
Data publicării: 23.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.primariabubuieci.com/planu-de-achizitie-
pentru-2022 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 905 888,40 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  29.09.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in 

vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul 
autoritatii contractante, multumim anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Garanția este sub formă de garanție bancară 
conform anexei nr.3 din documentația standard 
încărcată în sistem. 

Data transmiterii 29.09.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663919006345
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.10.2022, ora 14:35), a depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „BAUHOF GROUP” SRL 1019600006285 BARBĂRASĂ ION 
2. „CREDO INDUSTRY” SRL 1003600100216 PAȘCHEVICI SERGIU 
3. FPC„ ALDEMIR ŞI CO” SRL 1003600042417 GÎNDEA RADU 
4. „MEDALMIR” SRL 1014600019994 VOLCU VEACESLAV 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„BAUHOF GROUP” SRL „CREDO 
INDUSTRY” SRL 

FPC„ ALDEMIR ŞI 
CO” SRL 

„MEDALMIR” SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 
Propunerea financiară prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 
DUAE prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

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

Certificat privind lipsa 
restanțelor la impozite, 
contribuții și taxe, eliberat de 
Servicul Fiscal de Stat, valabil 
la data depunerii ofertelor 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Cerere de participare prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate 
și finisate 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Declarația privind experiența 
similară 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Certificat privind 
disponibilitatea banilor lichizi/ 
resurselor creditare pentru 
demararea lucrărilor în 
cuantum de 20 % din valoarea 
ofertei cu TVA, confirmat de o 
bancă comercială. 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Rapoarte financiare prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Certificate de conformitate a 
materialelor utilizate la 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 
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executarea contractelor 

Dovada înregistrării persoanei 
juridice 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Termenul de garanție a 
lucrărilor 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Graficul de execuție a 
lucrărilor 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Capacitatea tehnică și/sau 
profesională 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
/unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lotul nr.1 Construcția 
drumului – str.Dimitrie 
Cantemir, s.Bubuieci, 
com.Bubuieci, 
mun.Chișinău 

„BAUHOF GROUP” 
SRL 1 676 201,92 

1buc 

+ + 
„CREDO INDUSTRY” 
SRL 1 761 938,93 - - 
FPC„ ALDEMIR ŞI 
CO” SRL 1 902 056,63 - - 
„MEDALMIR” SRL 1 952 142,82 - - 

* 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 

13.10.2022 „BAUHOF GROUP” SRL Prezentarea unor documente în original Prezentat  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„CREDO INDUSTRY” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al Legii 

nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform caietului de 
sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, oferta are un preț mai mare 
și nu este avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 
criteriului de atribuire prevăzut în documentația de atribuire (prețul 
cel mai scăzut). 

FPC„ ALDEMIR ŞI CO” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al Legii 
nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform caietului de 
sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, oferta are un preț mai mare 
și nu este avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 
criteriului de atribuire prevăzut în documentația de atribuire (prețul 
cel mai scăzut). 

„MEDALMIR” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al Legii 
nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform caietului de 
sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, oferta are un preț mai mare 
și nu este avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 
criteriului de atribuire prevăzut în documentația de atribuire (prețul 
cel mai scăzut). 
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru mai multe loturi  
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Cel mai scăzut preț                     

 (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/unita
te de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lotul nr.1 Construcția 
drumului – str.Dimitrie 
Cantemir, s.Bubuieci, 
com.Bubuieci, 
mun.Chișinău 

„BAUHOF 
GROUP” SRL 

1 buc 1 676 201,92 1 676 201,92 2 011 442,30 

 
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  

„BAUHOF GROUP” SRL 18.10.2022 e-mail 
„CREDO INDUSTRY” SRL 18.10.2022 e-mail 
FPC„ ALDEMIR ŞI CO” SRL 18.10.2022 e-mail 
„MEDALMIR” SRL 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) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„BAUHOF 
GROUP” SRL 

 133 28.10.2022 45233000-9 1 676 201,92 2 011 442,30 31.12.2023 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Anatolie LUPAȘCU 



 
DARE DE SEAMĂ 

 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 16 din  28.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli 
Contagioase de Copii 

Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600152570 
Adresa str. Lomonosov 49 
Număr de telefon 022-72-31-64 
Număr de fax 022-72-31-64 
E-mail oficial scmbcc@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ana Bulat, 
Tel: 022-72-31-64, scmbcc@ms.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru semestrul II 
anul 2022 

Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  590 350,75 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:     
ocds-b3wdp1-MD-1651756303714 
 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056081/ 

Data publicării anunțului de participare 05.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse:  

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

09.06.2022 

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

Nr: 86 
Data: 17.06.2022 
Fără TVA: 266 462,59 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651756303714
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 288 467,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

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

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, 
subpunct 2, literele a b c 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

Nu se aplică 

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

Nu se aplică 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 
1. Suma totală a contractului 288 467,00 lei MD se majorează cu 14 110,50 lei MD. 
2. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și 
constituie 302 577,50 lei MD (trei sute două mii cinci sute șaptezeci și șapte lei, 50 bani) lei MD”. 

3.    Specificația bunurilor ce se majorează: 
 

Nr. 
lot 

Cod CPV Denumirea 
mărfii 

Cantitatea, 
unitate de 

măsură 

Preț fără 
TVA/inclusiv 

TVA (lei) 

Suma totală 
fără TVA, 

lei 

Suma totală 
cu TVA, lei 

 
13 

 
15800000-6 

Unt cu 
grăsimi 
72,5% 

 
75 kg 

 
174,20/ 
188,14 

 

 
13 065,00 

 
14 110,50 

TOTAL, LEI X X X 13 065,00 14 110,50 
 

 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă 
care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă – numărul de bolnavi în instituție nu este fixat, 
acesta poate varia în funcție de sezon, infecții, viroze, pandemie, etc; 

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - astfel încît se procură același bun la 
același preț cu care este fixat în contract; 

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru iniţial – nu se depășeste 15% din cantitatea initială a contractului. 

 

 

VII. Rezultatele examinării: 
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În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind  majorarea contractului nr. 86 din 17.06.2022, după cum urmează: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

LAPMOL SRL Cu capital străin 1 28.10.2022 13 065,00 14 110,50 
 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



 
DARE DE SEAMĂ 

 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 17 din  28.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli 
Contagioase de Copii 

Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600152570 
Adresa str. Lomonosov 49 
Număr de telefon 022-72-31-64 
Număr de fax 022-72-31-64 
E-mail oficial scmbcc@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ana Bulat, 
Tel: 022-72-31-64, scmbcc@ms.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru semestrul II 
anul 2022 

Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  590 350,75 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:     
ocds-b3wdp1-MD-1651756303714 
 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056081/ 

Data publicării anunțului de participare 05.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse:  

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

09.06.2022 

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

Nr: 91 
Data: 17.06.2022 
Fără TVA: 10 221,22 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651756303714


2 

12Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 12 265,46 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

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

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, 
subpunct 2, literele a b c 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

Nu se aplică 

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

Nu se aplică 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 
1. Suma totală a contractului 12 265,46 lei MD se majorează cu 1839,84 lei MD. 
2. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și 
constituie 14 105,30 lei MD (patrusprezece mii o sută cinci lei, 30 bani) lei MD”. 

3.    Specificația bunurilor ce se majorează: 
 

Nr. 
lot 

Cod CPV Denumirea 
mărfii 

Cantitatea, 
unitate de 

măsură 

Preț fără 
TVA/inclusiv 

TVA (lei) 

Suma totală 
fără TVA, 

lei 

Suma totală 
cu TVA, lei 

 
26 

 
15800000-6 

Ouă de 
găină 
dietetice 

960 buc 1,5971/ 
1,9165 

1 533,21 1 839,84 

TOTAL, LEI X X X 1 533,21 1 839,84 
 

 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă 
care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă – numărul de bolnavi în instituție nu este fixat, 
acesta poate varia în funcție de sezon, infecții, viroze, pandemie, etc; 

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - astfel încît se procură același bun la 
același preț cu care este fixat în contract; 

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru iniţial – nu se depășeste 15% din cantitatea initială a contractului. 

 

 

VII. Rezultatele examinării: 
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În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind  majorarea contractului nr. 91 din 17.06.2022, după cum urmează: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Dant-Agro SRL Cu capital 
autohton 

1 28.10.2022 1 533,21 1 839,84 
 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



 
DARE DE SEAMĂ 

 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 18 din  28.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli 
Contagioase de Copii 

Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600152570 
Adresa str. Lomonosov 49 
Număr de telefon 022-72-31-64 
Număr de fax 022-72-31-64 
E-mail oficial scmbcc@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ana Bulat, 
Tel: 022-72-31-64, scmbcc@ms.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru semestrul II 
anul 2022 

Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  590 350,75 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:     
ocds-b3wdp1-MD-1651756303714 
 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056081/ 

Data publicării anunțului de participare 05.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse:  

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

09.06.2022 

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

Nr: 87 
Data: 17.06.2022 
Fără TVA: 24 713,00 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651756303714
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12Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 29 653,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

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

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, 
subpunct 2, literele a b c 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

Nu se aplică 

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

Nu se aplică 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 
1. Suma totală a contractului 29 653,00 lei MD se majorează cu 1 863,45 lei MD. 
2. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și 
constituie 31 516,45 lei MD (treizeci și una mii  cinci sute șasesprezece lei, 45 bani) lei MD”. 

3.    Specificația bunurilor ce se majorează: 
 

Nr. 
lot 

Cod CPV Denumirea 
mărfii 

Cantitatea, 
unitate de 

măsură 

Preț fără 
TVA/inclusiv 

TVA (lei) 

Suma totală 
fără TVA, 

lei 

Suma totală 
cu TVA, lei 

 
31 

 
15800000-6 

Ulei vegetal 
rafinat 

45 litri 34,51/ 
41,41 

1 552,95 1 863,45 

TOTAL, LEI X X X 1 552,95 1 863,45 
 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă 
care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă – numărul de bolnavi în instituție nu este fixat, 
acesta poate varia în funcție de sezon, infecții, viroze, pandemie, etc; 

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - astfel încît se procură același bun la 
același preț cu care este fixat în contract; 

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru iniţial – nu se depășeste 15% din cantitatea initială a contractului. 

 

 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind  majorarea contractului nr. 87 din 17.06.2022, după cum urmează: 
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Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Baguette SRL Cu capital 
autohton 

1 28.10.2022 1 552,95 1 863,45 

Conducătorul grupului de lucru: 

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

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

 

Nr.__2   din 28.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primгria Volintiri  
Localitate s. Volintiri, rn. Ştefan Vodг  
IDNO 1007601005291 
Adresa Str. Păcii 
Număr de telefon 0242 55111; 024255115; 024255119 
Număr de fax 0242 55111 
E-mail oficial  pr.volintiri@gmail.com 
Adresa de internet https://volintiri.info/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Igor HÎNCU, tel 067100029, igorhincu@gmail.com 

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) 

- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de construcţie a staţiei de dezinfectare a apei, castelelor 
de apă şi conectarea la reţeaua existentă de apeduct în s. 
Volintiri, r-nul Ştefan Vodă 

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

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663835158738 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-
1663835158738 
Data publicгrii: 22.09.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1663835158738 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:15.09.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_74_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără 3 008 110,70 lei 

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

 

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

 

5. Până la termenul-limită (data  10.10. 2022, ora 15. 00 ), au depus oferta  1  ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎI  Padureţ Alexandru 1005608001232 Alexandru Pădureţ 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Padureţ Alexandru 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat 

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

Cerere de participare prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat 
Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat 

Actul care atestă dreptul de a executa lucrările prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat de la organelle Inspectoratului Fiscal 
privind datoriile la buget şi Fondul Social 

prezentat 

Grafic de executare a lucrărilor prezentat 
Declaraţie privind exparienţa similară prezentat 
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Declaraţie privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate 

prezentat 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

prezentat 

Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 

prezentat 

Informaţii privind asocierea prezentat 
Aviz pentru participare la licitaţiile publice de 
lucrări din domeniul construcţiilor ţi instalaţiilor 

prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
Propus pentru implitarea contractului 

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 
Lucrări de 
construcţie 
a staţiei de 
dezinfectare 
a apei, 
castelelor 
de apă şi 
conectarea 
la reţeaua 
existentă de 
apeduct în 
s. Volintiri, 
r-nul Ştefan 
Vodă 

ÎI Padureţ 
Alexandru 
 

2 999 269,00 1 lucrare + + 

    

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
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Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _______________________           

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
Lot. 1   

ÎI  Padureţ 
Alexandru 

 

 
1 lucrare  

 
2 999 269,00 

 
2 999 269,00 

 
3 599 123,0 

Lucrări de 
construcţie a staţiei 
de dezinfectare a 
apei, castelelor de 
apă şi conectarea la 
reţeaua existentă de 
apeduct în s. 
Volintiri, r-nul 
Ştefan Vodă 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎI Pădureţ Alexandru 17.10.2022   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 
operatorulu

i  
economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

ÎI Pădureţ 
Alexandru 

Cu capital 
autoxton 

 
44 

 

28.10.22 45200000-9 

 
2999269,00 

 
3599123,00  31.12.2024 

 

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 (DA/NU) ___________ 
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(achiziții verzi)? 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

              Conducătorul grupului de lucru: 
 

____Igor HÎNCU_________                             ____________________ 
                                  (Nume, Prenume)                        (Semnătura) 

 
                                                                                                                      L.Ș. 



model-tip
DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 0  
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

N r . d i n  2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600151023
Adresa str. Testemiţanu 30
Număr de telefon 0-22-85-23-03
Număr de fax 0-22-72-78-80
E-mail oficial anticamera®,onco.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenum e, telefon, 
e-mail)

Servicii achiziţii şi contracte 0 -22-85-26-70; 
achizitii@,onco.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri 0Lieitaţie deschisă 
□Altele: [Ind ica ţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD- 1662986939192
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziţiei ’’Lucrări de reparaţie, privind amenajarea 
spaţiului pentru amplasarea unui depozit 
farmaceutic şi a centrului de diluţie”

Cod CPV 45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia  
deschisă)

Suma planificată

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului suvernam enta l w w w .m tender.sov.m d)

ocds-b3wdpl-MD- 1662986939192
https ://mtender. go v .md/tender s/ocds-b3 wdp 1 -MD - 
1662986939192?tab=contract-notice
Data publicării: 12.09.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; 0e-licitatie.md; □ yptender.md

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

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; zBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; 0Alte surse: [M S]

Valoarea estimată (lei, fă r ă  TVA) 2 432 560,001ei
1

http://www.mtender.sov.md


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

5. Până la termenul-limită (data 03.10.2022, ora:16:00), au depus oferta 4 ofertanţi:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
1 Rosivid Construct SRL 1015600024953 Andrei Cebotari
2 Alexidar Grup SRL 1012600031745 Stanislav Romanov
3 P.V.Const-Service SRL 1004600070745 Valeriu Gheorghiu
4 Cons Art Engineering SRL 1014600032805 Igor Ceban

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

Denumire document Denumirea operatorului economic

Rosivid 
Construct SRL

Alexidar Grup 
SRL

P.V.Const- 
Service SRL

Cons Art 
Engineering 

SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consem na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaraţia privind valabilitatea 
ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat

Scrisoare de garanţie 
bancară, sau transfer la contul 

autorităţii contractante
prezentat prezentat prezentat prezentat

Oferta tehnică conform 
Caietului de sarcini prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat
Documente de calificare

Se va consm na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Nu s-a solicitat

(Inform aţia p r iv in d  denum irea docum entelor prezentate se va indica în conform itate cu cerinţele din  
docum entaţia de atribuire ş i se va consem na prin : prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când docum entul a fo s t  prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare)

6. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

2



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul ofertei
(fără TVA)

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespu
nderea

cu
cerinţele

de
calificar

e

Coresp
underea

cu
specific

atiile
9

tehnice

”Lucrări de reparaţie, 
privind amenajarea spaţiului 

pentru amplasarea unui 
depozit farmaceutic şi a 

centrului de diluţie”

Rosivid 
Construct SRL 1 688 864,65 1 unitate + +

Alexidar Grup 
SRL 1 825 317,52 1 unitate + +

P.V.Const- 
Service SRL 1 942 730,37 1 unitate + +

Cons Art
Engineering
SRL

2 402 830,94
1 unitate

+ +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica p re ţu l ofertei fin a le
(Informaţia p r iv in d  ’’C orespunderea cu cerinţele de calificare ” ş i ’’C orespunderea cu specificaţiile  
tehnice ” , se va consem na prin : „ + ” în cazul corespunderii şi p r in  ,, - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

07.10.2022 Rosivid Construct 
SRL

Solicităm justificarea 
preţului anormal de scăzut, 
argumentarea privind 
capacitatea de a executa 
lucrările incluse în licitaţia 
publică şi de a clarifica 
lipsa datelor din devizul 
local (Formularul nr.7) 
poziţia nr. 65 „Lămpi 
Fluoriscente „ Termen: 
12.10.2022.

Prezentarea informaţiei 
solicitate la 12.10.2022, nr. 
de intrare 1233.

8. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Alexidar Grup SRL Preţ majorat
P.V.Const-Service SRL Preţ majorat
Cons Art Engineering SRL Preţ majorat

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]  
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:________________________
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10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut 0  
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul în care în cadrul p rocedurii de atribuire sunt aplicate m ai m ulte criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denum irea loturilor aferente)

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Denumire factorul 
1

Ponderea

Denumire factorul 
n

Ponderea

12. Reevaluarea ofertelor:
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

A

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

Denumirea lotului
Denumirea
operatorul

ui
economic

Cantitat 
e şi

unitate
de

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total»

(inclusiv
TVA)

”Lucrări de reparaţie, 
privind amenajarea 

spaţiului pentru 
amplasarea unui depozit 

farmaceutic şi a centrului 
de diluţie ”

Rosivid
Construct

SRL
1 unitate 1 688 864,65 1 688 864,65 2 026 637,58

Total: 1 688 864,65 2 026 637,58

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

D e n u m ir e a  o p e r a t o r u lu i  e c o n o m ic D a t a  t r a n s m it e r i i M o d a l i t a t e a  d e  t r a n s m it e r e

Rosivid Construct SRL 17.10.2022 e-m ail

Alexidar Grup SRL 17.10.2022 e-m ail

P.V.Const-Service SRL 17.10.2022 e-m ail

Cons Art Engineering SRL 17.10.2022 e-m ail

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

15. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

4



în  cazul în  care v aloarea  es tim a tă  a  con trac tu lu i este m ai 
m ică decât p ragurile  p revăzu te  la art. 2  alin. (3 ) al L egii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 p riv ind  ach iz iţiile  publice

□  6 zile în  cazu l tran sm ite rii com un icării p rin  m ijloace 
elec tron ice şi/sau  fax o
□  11 zile în  cazu l n e transm iterii com unicării p rin  
m ijloace  elec tron ice şi/sau  fax  □

în  cazul în  care  v aloarea  es tim a tă  a  con trac tu lu i este egală 
sau m ai m are decât p rag u rile  p revăzu te  la art. 2 alin. (3) al 
L egii nr. 131 d in  3 iu lie  2015  p riv in d  ach iz iţiile  pub lice

H i  1 zile în  cazu l tran sm ite rii com unicării p rin  m ijloace 
elec tron ice şi/sau  fax □

□  16 zile  în  cazu l n e transm iterii com unicării p rin  
m ijloace elec tron ice ş i/sau  fax  □

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

16.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

— ^ -------------------------------------------------------

întreprinderea

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului
Cod
CPV

Valoarea contractului
Termen

de
valabilitat 

e al
contractul

ui
fără TVA inclusiv TVA

Rosivid
Construct
SRL

Cu capital 
autohton

Nr. 378 -LP 
din

31.10.2022
45000000-7

1 688 864,65 2 026 637,58 31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s- 
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate):_______________________________________________________________________
A u  f o s t  a p l ic a t e  c r i t e r i i  p e n t r u  a c h iz i ţ i i  p u b l i c e  d u r a b i le  
( a c h iz i ţ i i  v e r z i ) ?

(DA/NU)

V a lo a r e a  d e  a c h iz i ţ i e  c u  T V A  d in  c o n t r a c t /  c o n t r a c t e  a  
io t u lu i / lo t u r i lo r  p e n tr u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  
d u r a b i l i t a t e  ( l e i  M D ):

(indicaţi sum a cu TVA)

C o d u l  C P V  a l  I o t u lu i / lo t u r i lo r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l ic a t e  
c r i t e r i i  d e  d u r a b i l i t a t e :

C r it e r iu l  d e  a t r ib u ir e  p e n t r u  lo t u l / lo t u r i l e  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  
a p l ic a t e  c r i t e r i i  d e  d u r a b i l i t a t e :

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspunder

C o n d u c ă t o r u l  g r u p u lu i

•revederilor legale în vigoare.

S e r g iu  R O B U
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 2 din 31 octombrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Elena Samoila-Lungu, 022 822 237, e-mail: 
elena.samoila-lungu@bnm.md  

 
II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  
Obiectul achiziției Bunuri igienico-sanitare 

Cod CPV 33700000-7  
Valoarea estimată a achiziției  197 938,96,00 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652770128115 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056579/ 

Data publicării anunțului de participare 17.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)  

Nr: n/a 
Linkul: n/a 

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

Tipul contractului de achiziție/acord-cadru Bunuri �     Servicii □    Lucrări □ 

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

Nu �   Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: � Buget propriu 

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

06.07.2022 

Denumirea operatorului economic DENIADI SRL 
Nr. și data contractului de achiziții Nr.24/145/2022-COP  

Data: 15.07.2022 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 73 113,09 MDL 

Inclusiv TVA: 87 735,71 MDL 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
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Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele: � 

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.2); 
Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 
privind activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

n/a 

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

n/a 

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde 
cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice la art. 76 alin.(7) punct 4): 
„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică, în următoarele 
situații: 
4) atunci când modificările, indiferent de valoarea 
lor, nu sunt substanţiale”. 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
a) În contract se modifică Anexa nr.1 SPECIFICAȚIA TEHNICĂ, la rândul nr. 20 „Cremă pentru mâini”, 
în coloana „Țara de origine”, după cuvântul „Russia” se introduce cuvântul „/Ucraina” și în coloana 
„Specificația tehnică”, după cuvântul „80 ml” se introduce cuvântul „/72 ml”. 
b) În Anexa nr.2 SPECIFICAȚIA DE PREȚ: 

      i)  rândul cu nr.20 va avea următorul conținut: 

20 
33711540-

4 
Cremă pentru 
mâini 80 ml 

buc 60 

La necesitate, în 
termen de 5 zile 

lucrătoare, din data 
solicitării scrise 

(email) a 
Cumpărătorului 

22,00 26,40 1 320,00 1 584,00 

  ii) se include un rând nou cu următorul conținut: 

20.1 
33711540-

4 
Cremă pentru 
mâini 72 ml 

buc. 155 
La necesitate, în 
termen de 5 zile 

lucrătoare, din data 
solicitării scrise 

(email) a 
Cumpărătorului 

22,00 26,40 3 410,00 4 092,00 

20.2 
33711540-

4 
Cremă pentru 
mâini 72 ml 

buc. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Pe piața Republicii Moldova nu se mai importă poziția „cremă de mâini Barhatnîe Rucichi 80 ml” din 
Federația Rusia din cauza conflictului din regiune, dar se importă din Ucraina cu volumul de 72 ml. 
Operatorul economic a informat că poate compensa diferența de gramaj raportat la bucata de 80 ml. 

VII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 
alin.(7) pct.4) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind modificarea contractului nr.24/145/2022-COP din 15 iulie 2022 de achiziționare prin procedura de 
cerere a ofertelor de preț a bunurilor igienico-sanitare, încheiat între Banca Națională a Moldovei și 
operatorul economic DENIADI SRL. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 
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Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 
Fără TVA Inclusiv TVA 

DENIADI SRL Întreprinderea cu 
capital autohton 

1 28.10.2022 - - 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Elena SAMOILA-LUNGU 

(semnat electronic) 

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



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 91 din 27 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
1DNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial a c 11 i z i 1 i i. d a 1 ca ® cmc. md
Adresa de internet w wv\ .ciulea.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana, tel. 022 24 25 01, 
e-mail; achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă
□ Altele:

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

Lucrări

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare a zidului de protecție 
din Scuarul Catedralei Mitropolitane

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

Conform planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.inlender.gov.md) https: 'hntender.eov.md/tendcrs'ocds-b3wdp 1 -M1 )-

Data publicării: 13.09.2022

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

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anu 1-2022-2/

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: 18.01.2022
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție X 
Licitație electronică aCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei. fără TVA) 792 000,00

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

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

1

mailto:ii.dglca@cmc.md
http://www.inlender.gov.md
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anu


Data transmiterii

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 03.10.2022, ora 10:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Den u m i rea o pera toru 1 u i 
economic

IDNO Asociații/
administratorii

1. „Damser Grup” S.R.L. 1018607000285 Zabulica Serghei

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

99 SRL
Damser Grup”

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat

formularul de deviz nr.3;5;7. prezentat

Cerere de participare
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat

Scrisoare de garanție bancară, emisă de o 
bancă comercială - 1 % din valoarea estimativă 
stabilită

prezentat

Grafic de executare a lucrărilor prezentat

Declarație privind experiența similară nu corespunde

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat

Informații privind asocierea prezentat

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

prezentat

Declarație terț susținător tehnic prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat

2



(Informa!ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in 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))

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat

Ultimul raport financiar prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(iară TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură, 
Lucrare

Corespun 
dere cu 
cerințele 

de 
calificare

Corespu mien 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Lucrări de reabilitare a 
zidului de protecție din 
Scuarul Catedralei 
Mitropolitane

„ SRL „ Damser 
Grup” 786 848,75 1 + +

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

9. Ofrtanții respinși/descalilicați: Nu sunt

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10.10.2022 SRL „ Damser Grup” Procese-verbale de recepție a lucrărilor 
conform p.7 din anunțul de atribuire

prezentat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate X

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate 

și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baca criteriilor: cel mai bun raport ca!itate-pre( sau cel mai hun 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 in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor J 
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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, 
lucrare

Prețul 
unitar 

(fără I’VA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Lucrări de reabilitare 
a zidului de protecție 
din Scuarul Catedralei 
Mitropolitane

„DAMSER-
GRUP”SRL

1 786 848,75 944 218,50 944 218,50

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

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 Damser Grup 19.10.2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează in 
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 □
□ 1 1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □

în cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 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 IT Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului ('ivii al 
Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acord ului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv

TVA

,Danser Grup”
SRL

Cu capital 
autohton

62-CA/22
25.10.22 45200000-9

786 848,75 944 218,50
31.12.2022

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

NU

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

-

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

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

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

Pr/7/ prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SEAMĂ

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

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

Nr. 2 .4 /22 din 3 <  40' ? 2
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri oLicitaţie deschisă 
□Altele: [IndicaţiJ

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Imprimante şi produse periferice
Cod CPV 30200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD-1661858709187
Link-ul:
https ://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1661858709187
Data publicării: 30.08.2022

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

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

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 142 591,65
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
1

mailto:dtm_sis@sis.md


/
Data şi expunerea succintă solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -

Data şi expunerea succintă a răspunsului -
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Nu s-au efectuat modificări.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Nu]

5. Până Ia termenul-limită (data 20.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ”BTS Pro” 1008600061565 Bogdan GNIDAŞ
6. [nformaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate

de către operatorii economici:

Documentele solicitate ţi alte condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea agentului economic -  
ofertant

SRL "BTS Pro”

Cerere de participare +
Declaraţie privind valabilitatea ofertei +

Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% din suma 
ofertei fară TVA.

+

Specificaţii tehnice +
Specificaţii de preţ +

DUAE +
Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” +

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nr. Denumirea
Valoarea estimată (fară 

TVA)
Preţurile ofertelor, lei 

fără TVA
Lot lotului SRL ”BTS Pro”

1 Mouse 3000,00 -
2 Imprimantă color laser 63333,33 -
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3 Imprimantă multifuncţională color 22500,00 22482,50
4 Scanner Large Format 13333,33 12992,60
5 Boxe 6250,00 2883,75
6 Căşti 5000,00 4040,40

7
Dispozitiv de stocare portabil de 

tip USB 4333,33 5125,25

8 Adaptor USB-Lan 1 Gbps 833,33 645,20
9 Monitor 11000,00 9530,70
10 Cablu F/UTP-C CAT5e-4P-PE 10675,00 10248,00
11 Patch-cord optic SC-FC UPC 20.00,00 -
12 Cablu coaxial TV RG6U 333,33 -

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul
răspunsului
operatorului

economic
- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic ______ Motivul respingerii/descalificării
Pentru lotul 3 ’’Imprimantă multifuncţională color”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde 

documentaţiei de atribuire deoarece în caietul de sarcini a fost solicitat un consum de energie de 
max. 1200 W, însă operatorul economic a propus un consum de energie l,84kW, fapt pentru care 
oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 4 ’’Scanner Large Format”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde 
documentaţiei de atribuire deoarece în caietul de sarcini a fost solicitat echipament cu greutatea 
de max. 2 kg, iar conform paginii oficiale ale producătorului echipamentul propus de SRL ”BTS 
Pro” are greutatea de 3 kg, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 5 ’’Boxe”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde documentaţiei de atribuire 
deoarece în caietul de sarcini au fost solicitate caracteristicile alimentare USB, 1.2 Wx2 (RMS), in- 
line volume control on cable şi blue lighting, iar conform paginii oficiale ale producătorului 
echipamentul propus de SRL ”BTS Pro” are caracteristicile alimentare 220 V, 2 Wx2 (RMS) şi 
Volume control pe corpul echipamentului, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 6 ’’Căşti”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde documentaţiei de atribuire 
deoarece în caietul de sarcini au fost solicitate caracteristicile sensibilitate min. 118 dB, 
sensibilitate microfon -47 dB şi jack 3.5 mm, iar conform paginii oficiale ale producătorului 
echipamentul propus de SRL ”BTS Pro” are caracteristicile sensibilitate 105 dB, microfon -44 şi 
interfaţă USB, fapt pentru care oferta acestuia se respinge._________________________________

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Modificările operate -
14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fară TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lot 7-10 SRL”BTS 
Pro”

Conform
SIARSAP 25 549,15 25 549,15 30 658,98

Astfel, în rezultatul evaluării ofertei, Grupul de lucru a decis:
1. Loturile 1, 2, 11, 12 se anulează din lipsa ofertelor;
2. Loturile 3-6 se anulează din lipsa ofertelor conforme documentaţiei de atribuire;
3. Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1661858709187 din 20.09.2022 

privind achiziţionarea imprimantelor şi produselor periferice, următorul operator economic, cu suma 
contractului ce urmează a fi încheiat:

S.R.L. ”BTS Pro” pentru loturile 7-10
Suma -  30 658,98 (treizeci mii şase sute cincizeci şi opt,98) lei cu TVA.



în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat 
câştigător va prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, 
garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer la contul 
autorităţii contractante (MF-TR Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: 
MD10TRPCAĂ518440A00462AA, TREZMD 2X), conform pct. 18 din Anunţul de participare.

în cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va 
considera ca refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 
93 din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată 
prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

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

15. Anularea procedurii de achiziţie publică:

Loturile 1, 2,11, 12 se anulează din lipsa ofertelor; (art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015)

Loturile 3-6 se anulează din lipsa ofertelor conforme documentaţiei de atribuire; (art. 71 alin. (1) lit. d) 
din Legea 131/2015)

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
SRL ”BTS Pro” yţ(J . ' o . 2022 Mijloace electronice

La procedura de achiziţie a participat un singur ofertant. Astfel, respectarea termenelor 
prevăzute în art. 32 alin. 3 lit. b) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, este 
facultativă.
Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice.

Grupul de lucru a respectat termenu de aşteptare pentru încheierea contractului de:
In cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

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

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

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

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

17. Contractele de achiziţie încheiate:
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Valoarea contractului

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

\r .
contract

ului
Data

contractului

A* . 
U
1
u

fără TVA cu TVA

Te
rm

en
ul

 d
e 

va
la

bi
lit

at
e 

a 
co

nt
ra

ct
ul

ui

1 SRL ”BTS 
Pro”

Cu capital 
autohton 3 f  A° .2022

1
O
O
O
O
O
(N
O
co

25 549,15 30 658,98

31
.1

2.
20

22

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

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

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

Codul CPV al Iotului/Ioturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate:

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

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

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

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

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru achiziţii? v 
Serghei DULGHIERI
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DARE DE SEAMĂ

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

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

Nr. 2 ( 9  /22din 3*' S&-2L
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziţie repetată (după caz) DA. Procedura anulată: 
ocds-b3wdpl-MD-l 661860860872

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Instrumente pentru reparaţia automobilelor 
REPETAT

Cod CPV 44510000-8
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. eov. md)

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1663 851852473
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdpl - 
MD-1663851852473
Data publicării: 22.09.2022

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

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

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru o Sistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică aCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 96 747,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

1
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data şi expunerea succintă solicitării clarificărilor -
Denumirea operatorului economic -
Data şi expunerea succintă a răspunsului -
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Nu s-au efectuat modificări.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Nu]

5. Până la termenul-limită (data 30.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/»
administratorii

1. SRL ’’Eleamag” 1006600057355 Eugeniu MOROZ
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate

de către operatorii economici:

Documcntelc solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea agentului economic -  
ofertant

SRL ’’Eleamag”

Cerere de participare +
Declaraţie privind valabilitatea ofertei +

Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% din suma 
ofertei fară TVA.

+

Specificaţii tehnice +
Specificaţii de preţ +

DUAE +

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

7, Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nr. Denumirea Preţurile ofertelor, lei fără TVA
Lot Iotului SRL Eleamag

1 Pistol cu impact electric, Vz 1220 Nm 6970,00

2
Cărucior cu instrumente, 7 ladiţe, VAG, MB, OPEL, BMW,

Jap 25380,00

2



3
Set chei tubulare de impact V2 , adânci 6 laturi, 8-36mm, 27

buc
1700,00

4
Set chei tubulare de impact ‘/2 , adânci 12 laturi, 8-3 6mm,

27 buc
1700,00

5 Kit de îndepărtare a arcurilor 6800,00

6 Kit de îndepărtare 270mm (compl 2 buc)

7 Set pentru tensionarea arcurilor, L 85/370mm

8 Set unelte pentru montaj, piston de frână, 50 piese 4780,00

9 Set extractor inerţial cu 3 braţe p/u rulmenţi, 15080mm 1800,00

10 Levier L.630mm

11 Levier L.530mm

12 Levier curbat L.630mm

13 Levier pentru camioane L.730mm

14 Cheie dinamometrică '/2, 40-200Nm 1680,00

15 Set cleşti pentru cleme, 11 buc

16 Utilaj pentru colectarea uleiului, combinat, 801 8850,00

17 Extractor de pivot pentru caseta de direcţie d33-42mm

18 Extractor de pivot pentru caseta de direcţie d42-50mm

19 Extractor filtrelor de ulei trifazat 63-102mm sub patratul 3/8

20 Extractor filtru ulei 64.5mm 14 lat 198,00

21 Pompa manuală pentru ulei şi alte lichide 1,5 1

22 Cric hidraulic, 100-585mm, 3t cu 2 cilindri 5100,00

23 Scanner pentru automobile (set) 19500,00

24 Corp de iluminat LED cu suport 1680,00

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul
răspunsului
operatorului

economic
- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot a

3



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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Modificările operate -
14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lot 1-5,8, 9, 
14,16,20,22- 

24

SRL
’’Eleamag”

Conform
SIARSAP 86 138,00 86 138,00 103 365,60

în rezultatul evaluării ofertei, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1663851852473 din 30.09.2022 

privind achiziţionarea instrumentelor pentru reparaţia automobilelor REPETAT, următorul operator 
economic, cu suma contractului ce urmează a fi încheiat:

S.R.L. ’’Eleamag” pentru loturile 1-5 ,8 ,9,14,16, 20,22-24
Suma -  103 365,60 (o sută trei mii trei sute şaizeci şi cinci,60) lei cu TVA.

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat 
câştigător va prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, 
garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer la contul
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autorităţii contractante (MF-TR Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: 
MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X), conform pct. 18 din Anunţul de participare.

în cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va 
considera ca refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 
93 din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată 
prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

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

15. Anularea procedurii de achiziţie publică:

Loturile 6, 7, 10-13, 15, 17-19, 21 se anulează din lipsa ofertelor; (art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea 
131/2015)

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
SRL "Eleamag” M  ./0 .2022 Mijloace electronice

La procedura de achiziţie a participat un singur ofertant. Astfel, respectarea termenelor 
prevăzute în art. 32 alin. 3 lit. b) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, este 
facultativă.
Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice.

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

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

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

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

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

17. Contractele de achiziţie încheiate:

Valoarea contractului

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

cconomic,
(IDNO)

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Nr.
contract

ului
Data

contractului

Co
d 

C
P

V

ITiră TVA cu TVA

T
er

m
en

ul
 d

e 
va

la
bi

lit
at

e 
a 

co
nt

ra
ct

ul
ui
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SRL
’’Eleamag’'

Cu capital 
autohton

№ /22 31 . 1°  .2022
OOOO
Kn

86 138,00 103365,60

<N
O
(N
<N

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fo s t aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo s t aplicate criterii de durabilitate)’.

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

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

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legalejn vigoare.
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DARE DE SEAMA

de anulare а procedurii de atribuire

Nr. 2106279912 diп 27,10.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantf,:

Denumirea autoritй{ii contractante Р r imdr i а Мuпi cip iului Chi l iпdu
Localitate muп. Сhisiпdu
IDNo 1 007601 009484
Adresa bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt, 83
Numйr de telefon +373 (22) 20 ]5 38
E-mail oficial rlrimaria@.Bmc.md
Adresa de internet http s : //wwtцl,е hi s iпаu. mсl
Persoana de contact (пumе, рrепumе, telefoп,
e-mail)

Ruхапdrа Macari
022 20-15-38
lll а с ctr i. r ux а п dr а@,р пlс. mсl

2, Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate Licitatie deschisd
Рrосеdчrа de achizi{ie repetati (duрd caz) Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achizifie/
асоrdчlui-саdru

Вuпuri

Obiectul achizitiei рапоuri iпfоrmаtivе
Cod СРY 30100000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t а lului guv е r паm е пt al ww ч,. п,tt е пd е r. g оу. m d)

Nr: ocds-b 3wdp 1 -MD- ] 662 l 27 3 4807 0
Link-ul: https://mteпder.gov.md/teпt
b3wdp] -MD-L662 ] 27348070

'er!/oc /s-

Data publicбrii: 0 2, 0 9, 2 0 2 2
platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md;

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

Da
Link-ul cбtre planul de achizilii publice pr
tцww,сhisiпаu.rпd (rubrica ,,Licitatii si ас

Ьliэаt
lizltii

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: ]б.08,2022
Link-ul:
hПр s : //t епdеr, gov. rпd/r o/sys t em/fil е s/b ар/.
пr б4 2.pdf

014/ь ,р

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Nu este cazul

sursа de fiпапtаrе Вuяеt local
Vаlоаrеа estimatй Qei,.fdrd ТVД) 800 000,00 lei

3.

4.

э.

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе: Nu este cazul

Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirез Nu este cazul

Рiпi la termenuI-Iimiti (data 3 осtоmЬriе2022rоrа 16:00), ач depus oferta 2 (doi) nti:

Nr. I Dепчmirеа ореrаtоrului есопоmiс IDNO l дsосiаti l
1



administr: torii
1. "Rodonit-Com" SRL 1 01 7600050376 Malacili cristini
2. "Ginacom" SRL 10086000з559з рапсеча Marian la

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DuдЕ prezen
сitrе operatorii есопоmiсi:.Л/и este cazul

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate з Nu este смul
8. Репtru elucidarea uпоr песlаritй{i sач сопfirmаrеа цпоr date privind соrеsрчпdеrеа oft

cerin{ele stabilite in dосumепtа{iа de аtriьчirе (inclusiv justificarea рrе{ulчi апоrmаl de
а solicitat: Nu este cazul

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu este cazul

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Nu este cazul

11. Criteriul de аtriЬцirе aplicat: Pre|ul cel mаi scdzut

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: .lУи este cazul

14. in urmа ехаmiпйri, ечаIчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrцl рrосеdчrii de atri
decis: Дпulаrеа procedurii de achizi|ie рuЬliсd: iп temeiil art, 71 аttп, 1i) tit 91,

Argumentare: Conform Art. 71, alin. (1), lit. е) "existi abateri grave de 1а prevederile lt
afecteazё, rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilё incheierea contractului. pr
grave de la prevederile legale se intelege faptul сё ре parcursul analizei, ечаluёrii qi/sau
procedurii de atribuire se constatё erori sau omisiuni, autoritatea contractantё aflir
imposibilitatea de а adopta mйsuri corective йrй са acestea sЁ сопdчсё la incбlcarea р:
prevбzute la art. 7.", din Legea 131/2015 privind achizitiile publice.

La etapa ехаmiпёrii ofertelor, Grupul de lucru а depistat о еroаrе а dimensiunilor int
de sarcini qi Апехе (schile).

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

tatc de

rui rе s

ga_e (

in аЬа
fin:lliz

rtei cr
scýzu s_

)r1

rll
m
or

Ldu-se

rrrvrPr

,е Cair

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trап miter

"Rodonit-Com" SRL 27.10.2022 e-mail
"Ginacom" SRL 27.10.2022

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile tr
lucru репtru achizilii se realizeazd |п coпformitate cu prevederile art. 31 al Legii пr. I3I
2015 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea сопtrасtцlчiz Nu este cazul

17. Сопtrасtчl de achizitie/acordubcadru incheiat: Nu este cazul

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii чеrzi) (rubrica datd se completeaz
cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi peпtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з Nu

"*ffiы*'Иёёntruachizi{ii: ,/.r[rya-#- (Numе, Рrепumе) ffеmпйturа)

L.ý.

tnltllti

2

зt

doar i
chciat
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   
 

Nr. 1 din 31.10.2022    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Crocmaz 
Localitate s. Crocmaz, r-nul Ștefan Vodă 
IDNO 1007601005327 
Adresa str. Independenței, 1, s. Crocmaz, Raionul Ștefan 

Vodă, MD-4218 
Număr de telefon 024246175 
Număr de fax - 
E-mail oficial  barghels@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Svetlana Barghel – 024246175, barghels@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

Licitație deschisă   

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Înființarea și amenajarea zonei de agrement sat. Crocmaz, r-nul 
Ștefan Vodă. 

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

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664257455449 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664257455449?tab=contract-notice 
Data publicării: 27.09.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

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

Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: nr. 1 din 01.09.2022, BAP. 71 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_71_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

- 

http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 373 620 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: 

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

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

- 
 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 17.10.2022, ora 14:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. II „Paduret Alexandru” 1005608001232 Pădureț Alexandru 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

II „Paduret Alexandru” 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat 

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

Documentele solicitate 
în anunțul de 
participare 

Toate actele au fost prezentate 

 

(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: 
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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 

Înființarea și 
amenajarea zonei de 

agrement sat. 
Crocmaz, r-nul 
Ștefan Vodă. 

II „Paduret 
Alexandru 

 
 

 

2372719 
Lei 

m2 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                         
 
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Înființarea și 
amenajarea 

zonei de 
agrement sat. 

Crocmaz, r-nul 
Ștefan Vodă. 

II „Paduret 
Alexandru 

 

m2 - 2372719 Lei 2847263 Lei 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

II „Paduret Alexandru 31.10.2022 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  
 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractulu
i/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor
dului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

II 
„PADURET 
ALEXAND

Capital 
autohton 

 
 452000

00-9 2372719 2847263 31.12.2023 
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RU 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de atribuire la procedura de negociere fdrl publicare prealabild a unui anunl de paticipare

Nr. 107 122 din 3 1..1 0.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu priyire la procedura de atribuire:

3, Modificiri operate in documenta{ia de atribluire nu sunt

4. Pdni la termenul-limitd (data 31.10,2022,), a fost depusd 1 (una) ofert[:

Denumirea autorititii contractante Procuratura GeneralS a Republicii Moldova
Localitate MLrn. Chisiniu
IDNO 1006601003 865
Adresa bd. Stelan cel Mare si Sfdnt, 73

Numir de telefon 022828373
NumIr de fax 022828183
E-mail oficial proc- gen(aprocuratura.md
Adresa de internet !t]4t .plqquratura. qll!
Persoana de contact (nume, prenume,
telefon, e-mail)

Meteoglo Victoria
07 8 1 0228 5, v.meteo slo@procuratura.md

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere {brd publicare prealabild a unui anun! de
participare

Tipul obiectului contractului de
achizitie I acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de efectuare a expertizelor judiciare qi
constatlri tehnico-stiin!ilice

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)

Centrul Na{ional Anticoruplie, este unica instituiie, care
presteaza acest tip de servicii, in care sunt angajali expe4i
judiciari competenli qi care au licenla in domeniul de

ConstrucJii, IT, Economico - financiar. Din acest motiv
este necesal de folosi procedurd de negociere fbrd
publicare prealabild, conform articolul 56,pun. 1(c) ditr
Lese 131.

Cod CPV 11319000-7

Sursa de finantare Buset de stat

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 75 000,00 MDL

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO
Asocia{ii/

administratorii
I Centrul Na!ional Anticorup!ie t0066]1000222 Iulian Rusu

5. Informa{ia privind ofertele examinate:



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

€conomic

Prelul ofertei
({ira TVA)* Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespun-
derea cu

specifica{iile
tehnice

Servicii de efectuare experlizei
judiciare ;i cosntalari rehxico-
gtiin!ifi ce pentru necesetdlile
Procuraturii Republicii Moldova

Centrul
Na{ional
Anticorup{ie

75 000,00
Conform
solicitlrii

beneficiaruiui

contra e e ou blicl:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Pre{ul
unitar

(frrn TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Pretul
total

(inclusiv
TVA)

Servicii de efectuare
expeftizei judiciare gi
cosntatfui tehnico-
stiintifice

Centrul
Na{ional
Anticorupfie

7s 000,00 75 000,00

5, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

6. Atribuirea ctului d

8. In urma examinlri;i evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza
deciziei a grupului de lucru nr.38122 din 21.03.2022 s-a decis atribuirea contractului de

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului,/contractelor indicate afost respectot (exceptdnd cazurile prevdzute de art, 32 alin, (3)
al Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice), precum Ei cdtn cazul
contestdliilor, acestea au fost examinate {i solulionate.

Conducltorul grupului de lucru pentru a

e blici:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitnte de
misuri

Pre{ul
unitar
(fErn
TVA)

Pre{ul
total
(fnri
TVA)

Prelul
total
(inclusiv
TVA)

Servicii de efectuare expeftizer
judiciare Ei cosntatdri tehnico-
gtiin!ifi ce pentru necesetd!ile
Procuraturii Republicii Moldova

Centrul
Na{ional
Anticoruptie

Conform
solicitdrii
beneficiarului

75 000,00 75 000,00

Contractele de

DIMITRAS Marcel L.S.
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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.01 din 31.10.2022    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 
Localitate s. Vasilcău 
IDNO 1013620010479 
Adresa RM s. Vasilcău, rl Soroca, MD-3046 
Număr de telefon 0230 48 265 
Număr de fax - 
E-mail oficial  solovei.iuliana@mail.ru 
Adresa de internet solovei.iuliana@mail.ru 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Solovei Iuliana   0230 48 265,   
solovei.iuliana@mail.ru 
 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 
 Cererea ofertelor de prețuri 

 □Licitație deschisă  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: nu 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

 Lucrări □ 

Bunuri □  Servicii □  

Obiectul achiziției Lucrări de amenajarea a terenului din faţa IP 
Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl 

Soroca 
 

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

 

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

ocds-b3wdp1-MD-1663318583198  
Link-ul:Nr. 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063845/ 
Data publicării: 04.10.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată   achizitii.md;  

□ e-licitatie.md; □ yptender.md 

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

 Da  

 □ Nu 

mailto:solovei.iuliana@mail.ru
mailto:solovei.iuliana@mail.ru
mailto:solovei.iuliana@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663318583198
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Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://edusoroca.md/ 
 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

 Licitație electronică   

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

Sursa de finanțare 
 Buget de stat;  

□Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe;  

Alte surse: [Resurse atrase de instituţii ] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 267 884,17 

 
 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

 

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

 

 

Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

Nu 
 

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

 

 

Până la termenul-limită (data 17.10.2022, ora17:00), au depus oferta 3 (trei) ofertanți: 

 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL „ROMSAND-COM” 1010607002825 ADMINISTRATOR: ROMAN 
SPÎNU 

2 SRL „DAMSER-GRUP” 1018607000285 ADMINISTRATOR:  SERGHEI 
ZABULICA 

3 SRL „ACŢIUNE-M” 1019607002002 ADMINISTRATOR: MIRCEA 
MOLDOVAN 
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Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

„ROMSAND-
COM” 

SRL „DAMSER-
GRUP” 

SRL „ACŢIUNE-M” 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat prezentat 

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

DUAE prezentat prezentat prezentat 
Oferta prezentat prezentat prezentat 
Deviz Local prezentat prezentat prezentat 
Garanţie pentru 
ofertă 

prezentat prezentat prezentat 

Graficul de lucru prezentat prezentat prezentat 
Garanţia pentru 
lucrările executate 

prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea 
capacităţii de 
exercitare a 
activităţii 

prezentat prezentat prezentat 

Demonstrare a 
capacităţii 
economice şi 
financiare 

prezentat prezentat prezentat 

Demonstrare a 
capacităţii tehnice 
şi/sau profesionale 

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)) 
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Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei ,       
lei MD 

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de 
amenajare

a a 
terenului 

din faţa IP 
Gimnaziul 
“Grigore 

Vieru” din 
satul 

Vasilcău, rl 
Soroca 

 

SRL „ROMSAND-
COM” 

205251,82 
1 unitate  

 

+ + 
 
 
 

SRL „DAMSER-
GRUP” 

256534,33 

1 unitate  + + 
 
 
 

SRL „ACŢIUNE-
M” 

307293,36 

1 unitate  + + 

* 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   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

Nr.79 din 
19.10.2022 

SRL „ROMSAND-
COM” 

Justificarea valorii 
ofertei anormal 
scăzută 

Scrisoare justificare (cu anexe 
respective) nr. 19/10 din 
19.10.2022 

 
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL „DAMSER-GRUP” 

 PREŢUL OFERTEI ESTE MAI 
MARE,  

 SRL „ACŢIUNE-M” 

 
 Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 Pentru lot  în întregime      

Pentru mai multe loturi cumulate □             

 Pentru lot  în întregime      

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 
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 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) 

 
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   

Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 

amenajarea a 
terenului din 

faţa IP 
Gimnaziul 

“Grigore Vieru” 
din satul 

Vasilcău, rl 
Soroca 

 

SRL 
„ROMSAND-
COM” 

 
 
1 unitate 

205251,82 

 
 
 
 
 
205251,82 

 
 
 
 
246302,18 
 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Romsand-Com 20.10.2022 romsand@mail.ru 
SRL Damser-Grup 20.10.2022 sergiu.ry@gmail.com 



6 
 

SRL „Acţiune-M” 20.10.2022 actiune.soroca@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) 

 
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 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen 

de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
Romsand-com 

asociere 13 

 
31.10.202
2 45200000-9 205251,82 

 
246 302,18 

 
31.12. 
2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  
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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: 
 
Solovei Iuliana                   __________________ 
 (Nume, Prenume)                                               (Semnătura) 
 
 
                                                        L. Ş. 



I.

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.12 din 03.10.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Academia..Stefan cel
Mun. Chisinlu
l 00660 r 000069 I
Str. Asachi 2l
022-73-58-95
022-73-s8-98
Academ iastefancelmare I @gmai l.com
dumitru. ghe lan(4mai. gov. md

Dumitru Ghelan

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

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

Denumirea autoritltii contractante

Numdr de telefon
NumIr de fax
B-mail oficial

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

Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisd
Obiectul achizitiei Echipament
Cod CPV l 8400000-3
Valoarea estimatl a achizitiei 2 4s8 660.00 MDL
Nr. pi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o rt a I u lui guv e rname nt ol www. m te nde r. gov. md)

N r: ocds-b3wdp l -M D- | 656507 4 | 0656
Link-ul: h

Data publiclrii anuntului de oarticinare 29.06.2022
Data (datele) gi referin{a (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referd
anuntuf respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie LD
Contractul de achizilie/acordul-cadru se referl la un
proiect ;i/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finantare Buset de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

09.08.2022

Den u mirea operatorul ui economic ..Simcomtex" SRL
Nr. si data contractului de achizitie nr.2l din 19.08.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru FirdTY A:237 416,67 lei

Incf usiv TY A:284 900.00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execu{ie 30 zile din momentul intrArii in visoare a

contractului.
Den u mirea operatorului economic Rusca" [S
Nr.9i data contractului de achizitie nr.l8 din 19.08.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fira TVA: 152 920.00lei

lnclusiv TVA: 183 504,00 lei
Terrnen de valabilitate 3r.12.2022
Termen de execu{ie 30 zile din momentul intrdrii in visoare a

contractului.



Denumirea oneratorului economic ..Geoter-Com" SRL
Nr. si data contractului de achizitie nr.l9 din 19.08.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fdrd TVA: 186 900,00 lei

lnclusiv TY A: 224 284.00 lei
Termen de valabilitate 31.t2.2022
Terrnen de executi€ 30 zile din momentul intrdrii in visoare a

contractului.

Tinul modificflrilor orarea sumei contractelor
Temeiul iuridic Lesea achizitiilor publice Nr. l3l din 03-07-2015
Creqterea pre{ului in urma modifictrrii (dupd
caz)

Nu

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii nu blice/acord u lui-cad r u (dupd c a z )

Nu

Alte informatii relevante Nu

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

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

intre Academia ,,Stefbn cel Mare" a MAI in calitate de beneficiar Ei operatorii economici sus
men{iona}i in calitate de vdnzdtori, au fbst incheiate contracte conform licitaliei deschise nr: ocds-
b3wdpl-MD-1656507410656 privind achizilionarea Echipamentului. in momentul incheierii
contractelor cu operatorii economici Academia nu dispunea de surse financiare suficiente pentru
cantitatea de bunuri indicatd in caietul de sarcini qi de aceea cantitatea de bunuri indicat[ in contractele
de achizilie a fost micqoratd pentru a ne incadra in suma care era disponibild.

Totodata men[ionez fbptul ca numdrul de studenli a fbst nrajorat fafd de anul trecut.
Astf-el in urma rectiflcarii bugetului au fbst alocate surse financiare suplimentare pentru

achizilionarea echipamentului.
Dat fiind faptul cd avem nevoie de o cantitate mai mare de bunuri pentru a echipa numdrul de

studenli. sa decis incheierea acordurilor adilionale de ma.iorare a contractelor de achizi{ionare a
echipamentului cu l5 ohinbazaLegii l3l din 03.07.2015, art.76, alin.(7) privind achiziliile publice.

Vl. Descrierea circumstantelor care au flcut necesari modificarea:
in baza alocf,rii surselor financiare suplimentare, s-a decis majorarea sumei contractelor sus

menlionate cu l5 Yoinbaza Legii l3l din 03.07.2015, arL.76, alin.(7) privind achiziliile publice.

VII. Rezultateleexaminlrii:
inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.12

gi din 29.09.2022 a fost incheiat acordul adilional privind achizilionarea produselor alimentare.

Conducitorul grupului de lucru:

OSTAVCIUC Dinu
(Nune, Prenume)

Denumire operator economic Nr. qi data
acordului aditional

Valoarea modificlrilor (dupl caz)
FlrX TVA lnclusiv TVA

..Simcomtex" SRL 0.2022 35 612,50 42 735 00
..Rusca" lS 0.2022 I 4 65 8"00 l7 589.60

..Geoter-Com" SRL 0.2022 28 03s,00 33 642,00

f&5ffi#KJ-;:it''-9



J- DлRI,] DE Sl]дN4д
ргivin(l nlo(lilicarеа contractului

tlc achizilii 1lulrlicc/acortlului-cad ru

Nг. 29_ аiп з0.10.2022

l)atc cu 1lriчirс la autoritatcir contгact:rntir:I.

Dепumirеа autorilitii contrrrctante
Localitate

I)ate сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

'Гiрul рrосеduгii tlc achizi{ic

Data deciziei de аtriЬuirе а contractului de achizilie/
acordului-cadru

Obiectul achiziliei

Cod СРV
vtrl<larca estintat:i а achizitiei
Nr.;i link-ul procctt urii /\(, l,(/ ill(liL,(l tlitt,,tttlrttl
р о r l а l u l u i g l l ч е r l l ( l l t l е l t t ч l l гу1l ti, ц 1 l _е L1 4 е | :,g( )!:,l |! {!)

Data рuЬliс5rii апuпtului tle раrtiсi;lаге
Data (datele) ;i rеfеriп{а (referin{ele) publicirilor
апtеriоаrе in Jurпаlul Oficial al Uniunii Еurорепе
;lril,ind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеri апuп(чl

],ýц9!ЦI ilulld cct:l _
llI. Date cu privire la contractuI de achizitie/acordul-cadru:

[!риrцарця мун. Комрат
иvll. KtlMpaT
l 0076() l 000285
Mvll. Комра l, },JI. Трсr,ьякtlва, 36
0(29tl) 2-26-6()
()(29tt) 2-{5_9J

_с9д1 1.аt.p ri m а riаlа пl а i l. rtl

Ми*ай",,о"а llина (0683rl l09)

С'сгегса оt'сгtсlоr dc ргсltrгi

!,1c!1.4ic {es9l11si1! А ltr,le: f !ttllic,Ltlif

II;ro.,toBo.rbc,гBetlныс tIpo,,l\,кl 1,1 ;t. t1l

нужll подведомствеIlll1,1х

учре?к/{еIIи ii llримарии пrr,н. KOýl ра l
(ию"rIt,, aBI,vc,I,, сеltr,ябрь)

l58000ш._6
97() 632,95
N г:осds-Ь3wdр'1 -MD-1 653286485833
l.irlk: achizitii.mtl

13rrgct сlе stat il l}Lrgct ('l\Л N,l

l}trцct ('NдS StlI,sc crtct,ttc
Дltс strгsс: / lttclic,ttlif

Л,, l 77,Л} l 78,ЛЪl 79,Л} l tl0, Л!! l 8 l

Data: 2З.06.2022
lrйrй TVA:
N''177 o,r, 2.].()6.2022 SRL FаЬriса Oloi
Pak -
З7 7 27 5,09моJIлавских JIеев,
Л}l78 от23.0б.2022 lI Diпlitгоglо Дпсlгсi
-1б4783,00 моJIдавских леев ЛЪl79
о,г23.06.2022 sKt, Slal,ena-],ux 2бtt 8j().()_\

]шоJlлаt]ских ;Iсев,ЛЪ l tl() tl l 23.(16.2ll22
SRI. N{catprtlmctlm l7.1 ()]].6]

l l.

Ntlпtirl,clc tclcfon
Nчm:ir de fhx
E-nrail oficial
Adresa de internet
реrsоапа de contact

Tipul contractului cle achizi{ie/acordului-cad ru

сопtг:tсtul cle l

' proiect;i/sau р
Еuгорспс

achizilie/acortlul-caclru se rеfЪri la uп
rоgrаm fiпап{аt din fonduri а|е LTniunii

sursа tle lirlirrrtare

Br,t"ri

N r. si d ata ctlntractul ui dc ach izi{ie/acorcl ulu i-clrcl ru

, !у!фп,е-п]9l_!|

seгvicii гl



}to.I,taBcкttX "IссI}9Л}l8l oI 23.06.202
S,\ l ч gintcrtrans 7б-l0j.95 M0"1,IaBcкltI

:]_с]еЦ

Inclr.rsir 'I'VA:

ЛЪl77 от 23.()6.2022 SRL Fabrica Oloi
Pak -
4 l l 2_5j.l 0 rro.-t,laBcKи\ .,lccB,
Л!l78 о г23.()6.2()22 II I)irllitгtlцlrl ,\tldt,ci
-l6.+78j.00 мOjIлавских jleeB Л',,l79
о'г23.06.2()22 sKt. Slav,ena-l,ux *j l9 2llJ.79
Ntолдавских леев,ЛЪl80 от23.0 6.21122
SRL Меаtрrоmсоm 208709.2_5
моJIдавскttх ;lесв,ЛЪl8l o,1, 23.06.2()22
Sz\ lugintertrans 8]5()-l.t{]
}l(). I.1aI}cKIl\ . lccl}

vаlоаrеа сопtrасtuI ui de ach izitie/acord u l ui-catl ru ч"Цq.]Q,q2lq4
/lo J0.092022

'fеrmеп de valabilitatc Лi l7?Д! l 7ll,"\! l 79,"\} l ttt), }l] ltj l
г)аtа: 23.06.2022Теrmеп de execu{ie

l

IV. Date сu рriчirс la mоdiliсйrilе necesttl.c а li cli,ctuatc:

Мiс5tlгагса raltlгii ctltltгitctttltti
Ма.jогаrеа r,alorii colltracttlltti -
Modiflcarea tenTetlttltti de ехесutаrе/

ргеStаrе г,l

моdifiсаrеа terrnellului de
Rezelieгea colllгacl,ttlui ;
Altele: Ilпсliс,qIi
f закоtt "Ypl3l ст. 76 (2.а )l <() ,,()(,.|,l)(lf )( llll,|,lIJl|,i \

,l(lKl.:lllitl.\ 
))

М iс5tlгагса ctllltгactLtlLti
моtlifiсаrеа апtегiоаri а contractului de achizitii cr.ltltгltctLt l Lt i

Ц[iс_91а99 щlglrl i-cad ru ( cl u р ci с, ctz

Alte inforпratii геlечапtе

V. Descricrea achizitiei iltainte si сluрй ltttltlilicaгc:

,ter,-iciiltt)

_Во вr,орtlй llоловlrне 2022 гtr/tа (lы.ц llpo]]cjlclr

l\{ ic;rlгal,clt v а ltlгi i

м| icstlгltt,cit t it ltlгii

IlIr I aIlиrl. Бы.l JaHJll()ltcll ]l()l,()B()|) с llttСlc.llt,l,c. lcrl
тel|,IIcp tla tlр()]l()в().l1ьс,гt]еtIные lIp().lYbi l 1,1

SRL FаЬr]са Oloi Pak

SRl. Меаtргоmсоm

SRL Slavena-Lux

SA Iugintertrans

lI Dinlitгoglo Аridгеi

Срок :tciic,t t]ия .,lоговора . ttl _]0 ccttt ября 202] l tl.,ta.

I. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе аu fйсut песеsаri motlilicarea: .
(Se vor iПdiСа mОtivеlе/аrguпtепlеlе tnoeliJicйriic()lltrucll.!lui cle uc,hi:ilialltc,tlrtlttltti-c,Lп.lrttl

В связи с обстаlIовкой, сложивrшейся в соседней стране и резким рос t.()}t цсн . otlираясь tl:t
закон рм м131, ст.'lб (2.а) возникла llеобхоllимосl,ь в ]aKjIK)rteниtl ilott0"lllt|,l,c-lbliol,() c()l,-littttcllllя rlil
умен bшlclt ие cyl}t]rt ы ;loI,oBopa.
Rcz_Lr I tatc lr", critttl i tlагi i :

f

Тепrеiul juгidic

Сrеstеrеа ргеtului in uгmа modificririi



iп baza dcciziei grLrpului cle Iuсгu cle пrосlitlсагс а c()lttгactrrlLri clc trclrizilic/actlгclttltri-catlгrt llr,., J() tI irr

31.10.2022 а fost incltciat acoгdttl acliliolral pгivirlcl Мiсýllrаrса valtlrii ctlntrac(ului

f)спumirс орсrаtоr
ectlllolrric

l пt rсрri псlеrса:
Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital stгiiп

Nr. 9i tlata асогtlului
adi(ionaI

valtlarea пrоd
Ll

Firй ТVА

lifiсйrilоr (dtrpi

'tz)
l

l

l lnclusiv Тv

SRL FаЬriса Oloi Pak Cu ctrpital
autohton Nез22

3 1 .l0.2()22 70 14_5.5 l 76 -tj4.4_+

l 1tt 79().tt,SRL Meatpronlcol]l
Сu capital
autolrton Ns з23

з 1 . l0.2022 gtt 99l .tt5

SRl, Slачепа-l,uх
Cu capital
аutоhtоп N9 З25

з l .10.2022 2 5,+з.08 l j ti42.1tl

SA Iugintertrans
C-u ca;litrrl
rtutohton N9 324

з l .l0.2022 lЗ 972.",10 l5 .50tt.61

js Bq+.:tll Сu canital

_]|Drmitroglo 
ДпdГеi 

] aurobion

Сопduсйtоrul grupului dc luсru:

примара мун. КомратАнастасов С.И
(Nuпtе, Preпuttte)

L.ý.
д <т r, п l i ll д r, h i - i t i i Р п bl i с е -, пltl п. (,' h i.s i п d tt.,s o,s.

l з t.lrl.:tl::
No з26

й:аý
п I"*E&blýJ_:l

W
Lliпc,e,st i. .I.]., lcl. : ()2 2,820, 1 ( ),1 ; /Zix.: ?1у-.ч]0- "],ч

е - п ш i l ; Ь ct рG'|l t е п с1 е r, grlt,. t l t cl : w tylу. l е t t сl а r. gr; t,. ltlt /

rt,l.;rl2Z-XZrl-б.i2; |'ах; 022-s20-65 |; e-tltttil-' t,tlttlt'.stttlii,t7 (lll\L,.ltl(l; tt,tt,lt,,rllltc,, lllrl

t tpli

7

l

)l

АgепУiсt Ac,hi:il '.уiпdtt,,yo,s. l tiпс,е,1



DARE DE SEAMA

de atribaire а coпtractalai de achizi\ii pablice l
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr. 8/С.о.Р. Din 28.10.2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date cu privire la рrосеdurа de atrilruire:

п

1

Dепumirеа autoritйtii contractante primйria comunei ciorescu
Localitate Ciorescu
IDNo 1007601010437
Adresa MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17

Numйr de telefon 0-22-45-68-72
Numir de fax 0-22-45-6з-44
E-mail oficial primari aciore s cu@, gm ai l. соm
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пuп,tе, рrепulllе, tеlе"fоп,

е-пtаil )

Bostan Natalia
0697 82З 5 5, contabilitatea.ciorescu@gmail.com

|Cererea ofertelor de preluri пLicitalie deschisб
nAltele: [Iпdicati|

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Nr:Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz)
Tipul obiectului сопtrасtului de achizitie/
acordultri-cadru

Bunuri п Servicii з Lacrdri|

Obiectul achizi{iei Lucrйri de repara|ie capitalii рriп asfaltare а
str. Livezilor - Cire;ilor - Merilor dilt s. Ciorescu,
muп. Cltiqiпiiu
(L: 225m + l50m + 2б5пl: 640пl)

Cod СРV 45200000-9
Art. 57 pct. (1) сliп Legea пr. 131/2015 priviпd
acllizi|iile pablice

privind
(iп cazul

licita!ia

Nr: ocds-D 3 lydtl L-MD- 1 664 8 9 4 6 3 7 3 0 5
http s : //mt е пdеr. gov. md/t епdеr s /о с ds -Ь З w dp 1 - Д/I D -
] 664в94637305

рrосеdurа de atribuire уа iпdica diп cadrul

Data publicdtii 1 9. 0 8. 2 0 2 2
Platforma de achizi{ii publice utilizati п achizitii.m d; I eJicitatie. md; п yptender.md

Data:04.10.2022Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd
Liпk-ul : https : //mtепdеr. gov.md/plaпs/ocds -
Ь 3w dp I -MD- 1 б 64 8 9 4 б 3 7 3 0 5

Tehnici ;i instrurnente specifice de atribuire
(dupa caz)

пАсоrd-саdru |Sistem diпаmiс de acllizi|ie
пLicitatie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic
пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; UПп surse: Buget Local

Vаlоаrеа estimatй |ei, fara TVA) 1 200 000,00 lei MD

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

Sursa de fiпап{аrе



(Se va соmрlеtа iп cazul iп care au.fosl solicitate clariJicdri)

Data solicitirii clarific5rilor х
Denumirea operatorului есопоmiс х

succinti а solicitirii de clarificare х
х

Data transmiterii х

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost operate modfficdri)

5. Рiп5 la termenuI-Iirnitй termenul-Iimitй (data 18.10.2022, оrа !ЩQ!), au depus oferta _4 (Patru)_
ofertanli:

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

сйtrе operatorii economici:

Rezurnatul modifi cirilor х
publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

х

Теrmеп-limitй de dерuпеrе ;i
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

deschidere а х

Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 Edilitate S.A. 1003600045544 наrеt Iurie sinion
2. S.A. Drumuri Straseni 1003600111971 Igor Gonla
,J. Andig Trans S.R.L. viTlan zinaida
4. SC Luxgaz S.R.L. Plesca Alexei

ореrа torului есопоmiс

SC Luxgaz S.R.L.S.A. Drumчri
Straseni

Andig Тrапs
S.R.L.

Dепumirе document
Edilitate S.A.

Documentele се constituie oferta
пu

prezeпtatprezeпtat prezeпtatРrорuпеrеа tеhлiсй prezeпtat
7эrеzеlttаtрrеzепtаt prezeпtatРrорuпеrеа financiarй prezelllat

рrеzепtаt 7эrezelllalрrеzепtаl рrеzепtаlDUAE
рrеzепlаtprezeпtat preZeпtatGaranlia pentru oferti

(dupii caz)
prezeпtat

пuс
Dосu

prezeпtat рrеzепtаlРrорuпеrе telrnicd рrеzепtаt рrеzепlаt
prezeпtat prezelltatРrорuпеrе financiari prezeпtat prezeпtat

рrеzепlаtprezeпtat prezeпlatpl,ezeпtatDUAE
рrеZепtаt prezeпtatрrеZепtаt рrеzепtаtGrаfiс de executare а

lucr6rilor
перrеzепtаtперrеzепlаl prezetltalProcesul-Verbal

privind yizitain teren
7эrеzепtаt

2

ЕхDuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului

Nr.

1007600075800
1004б0001 17б8

(Se lla, сопsеll,tпа рriп: рrеzепtаt,



(Iпforma{ict pl,il,itrcl tlеlпtпlirеа dосumепlеlоr pl"ezettlale se уа iпdiса iп coпformilate сu сеriп|еlе diп
dосuпtепlсtliч de aп,ibttit,e ;i se va сопsепlпа pl"it,t: prezetltat, перrех,епtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd doculllelltul a.lclst рl,еzепtа|, dar пll с()rеsрLtпdесеriп!еlоr de caliJicare))

7. Informa{ia prir.ind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* iп cazul йilizdrii licilaliei еlес|rопiсе se уа iпdica prelul oferlei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea cu сеriп!еlе de calificare" ;i "Corespuпderea cu specфca\iile
tеhпiсе" , se va сопsепlпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа unor date privind corespunderea ofertei сu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalificali:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

РепtruJiесоrе la|
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пum5rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mаi scdzut I
a
J

Dепumirеа
lotului

Denumirca
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
;i unitate
de mйsurй

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lucrriri de
reparalie cпpitalti
pritt aфtltare а
slr. Liуezilor -
Cirasilor - ]|Icrilor
dilt s. Ciorescu,
пtutt. Chi;itttiu
(L=225пl+I50пt
+ 265пt: 640пt)

EDILITATE S.A. 1 17в 930,в0 1 unitate + +

DRUMIrRI
STRASENI S.A. ] 272 707,02 1 unitate +

ANDIG TRANS
S.R.L. ] 35] 317,7б 1 unitate + +

Sc LUXGAZ
S.R.L. 1 375 б00,35 1uniиte +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului есопоmiс

to economlcDen
DRUMURI STRASENI S.A.

ANDIG TRANS S.R.L.

SC LUхGAZ S.R.L.

А fost prezentatl oferta cu pre} mai mаrе decбt al{i
participanli

ДДSРINS:
Motivul respingerii/descalificйrii



costul cel mai scбzut п
Cel mai bun raporl calitate-pre! п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de ah,ibuil'e sulll aplicctle lltai rl,tuhe criterii de atribuire, se vоr

iпdiса loale crileriile de ah,ibuire aplicate ;i dепumirеа lotul"ilol, аfеrепlе)

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

(se va соmрlеtа репtrч lolurile care au.fost alribuite iп baza crileriilor: cel mai Ьuп raporl calilate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calilate-cclst)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care оfёrtеlе au.fost reeyaluale repelat)

14. ln urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de atribuire s-a

decis:

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

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. ]| а|iп. lit

Argumentare

4

Factorii de ечаluаrе vаIоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorul ui economic 1 Total
Denumire factorul 1 IPonderea
Denumire fасtоrul n

Den ul economlc numlrеа Total

П*Йt. factorul 1 |Ponderea
Dепumirе factorul n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lucrdri tlе
rcparalie capitald
рriп asfaltare а
str. Livezilot -
Ciregilor - Merilor
diп s. Ciorescu,
muп. Clliqiпdu
(L: 225m + 150m
+ 265m: 640m)

Edilitate S.A. 1 uпitаtе 1 178 930,80 1 17в 930,80 l 414 7l6,96

Scrisoare de iпfоrmаrеEdilitate S.A. 19.10.2022

15. Informarea operatorilor economici despt'e deciziile grupului de lucru репtru achizilii:

\

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

lPonderea

Prelul unitar
(fйrй ТYА)

Dепumirеа operatorului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transrnitere



пr. 02/],3В-686 diп ] 9, 1 0.2022

/edilitate@mail.ru/

Drumuri Straseni S._{. 19.10.2022
Scrisoare de iпfоrпlаrе
пr. 02/]-3В-бВб diп I9.I0,2022

/qonta.igor' 988@m

Andig Тrапs S.R.L. 19.10.2022
Scrisoare de ilфrmаrе
пr. 02/1 -38-6Вб diп ] 9. 1 0.2022

/ацdц_цапs@щаilщ/

SC Luxgaz S.R.L. 19.10.2022
Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/] -38-б8б diп l 9. 1 0.2022

/ lц_х ga zq r !@сщ ai!. с,одl/

(htlil1,1ltctl,eL1 opel,tttol,ilu,ecol,totllici implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
1ttc:l,tt peltt1,1t aclti:irii .se t,ealizeazd iп coпformilale cu preyederile arl. 3l al Legii пr. ]31 diп 3 iulie
20 1 5 pl,il,illd aclti-it iil е publice)

16. Теrmепul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Se/eclclyi le1,1lleпul de a;teptare respeclal. Calcularea termeпelor prevd.zute de Legea пr. ]ЗI diп 3
iulie 20]5 рriчiпd achiziliile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de a;teptare, se efectueazd iп соdоrпitаtе
ctt pt,eTederile TITLULUI П Сарitоlъl I (Calcularea Termeпului) al Codului Ciyil al Republicii
Moldova).

17. ContractuI de aclrizi{ielacordul-cadru incheiat:

18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tп
cazul tп care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

In cazul in саrе чаlоаrеа estirrrat5 а contractului
este mai miсё decit pragurile previzute 1а art.2
alin. (З) а1 Legii nr. 131 din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

| Ь zttn tll cazul traпsmiterii соmuпiсdrii prill
пliilоасе еlесtrопiсе ýi/sau fax п
П 11 zile in cazul netIansmiterii comunicйrii
рriп mijloace electronice qi/sau fax п

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este egala sau mai mаrе decAt pragurile
prevёzute la art. 2 аliп. (З) а1 Legii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 privind aclriziliile publice

П 1i zile iп cazul transrrriterii comunicйrii prin
miiloace electronice ýi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electlonice qi/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

economic

Numirul
;i data

contractului/
асоrdului-саdru

Cod СРY
de valabilitate

aI
ui/acordului-

саdru

ЕDILIТЛТЕ
,ý.л.a.

1003600045544
108 28.I0.2022 45200000-9 1 17в 930,в0 1 414 716,96 з1.I2.2022

(DA/NU)

(iпdiсаli sumа cu ТVА)

5

йia тYд
,.incluф
:.',.ТVА',,

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



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

Criteriul de atribuire репtru lоtulЛоturilе репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel паi sс:dzut а

coslul cel паi sсйzul z

Cel mаi Ьuп raport calilale-pl,e| .
Cel пlаi Ьuп raport calitate-cclst гl

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de asteptare репtru tпcheierea
coпtractulai/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cazarile prevdzute de art.32 аIiп. (3) aI Legii
пr. 131 сIiп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice), рrесum qi сd iп cazal dерuпеrii contesta|iilor Ei/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei solulioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопfirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt репtru care ропrtd rdspundere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de luсru pentru achizi{ii:

р

l

I

6
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.1__din   31.10.2022. 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sărata Veche 
Localitate s. Sărata Veche, rl Fălești 
IDNO 1007601002692 
Adresa str. Independenței 6 
Număr de telefon 025964336 
Număr de fax 025964338 
E-mail oficial  primaria.sarataveche@gmail.com 
Adresa de internet http://sarataveche.comuna.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Galiț Maria, 069059257, sarata-veche@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 Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului 
Hitrești, comuna Sărata Veche, r/l Fălești 

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

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660297587744 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-
1660297587744 
Data publicării:12.08.2022 

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: 29.07.2022 
Link-
ul:https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_59_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

□Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5 706 041 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

Data solicitării clarificărilor  12 aug 2022, 14:44 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Prin ordinul Ministrului Finantelor nr. 69 , anexa 23 

din documentatia standart aveti obligatia sa 
publicati forma 1 desfasurata, citim nota din anexa 
23, deci cerem publicarea F1 desfasurata cu 
includerea tuturor consumurilor de resurse la 
fiecare pozitie, mentionam nu forma 5 ci 1 
desfasurata. Acest fapt vi se impune si prin art. 37 
din Legea 131. 

Expunerea succintă a răspunsului  In caietul de sarcini e publicat formularul 1 nu 5, 
verificati va rog 

Data transmiterii 15 aug 2022, 09:44 
Data solicitării clarificărilor 12 aug 2022, 16:47 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Vă rugăm să fim informați care va fi forma garanției 

de bună execuție? 
Expunerea succintă a răspunsului La momentul încheierii contractului, dar nu mai 

tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă 
ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună 
execuţie în una din următoarele forme(p. 98 din 
documentația standart): 1) rețineri succesive din 
plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu 
efectuarea transferului sumei respective pe un cont 
special deschis de către operatorul economic, pus 
la dispoziția autorității contractante, la o bancă 
licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri 
succesive directe din plata cuvenită pentru facturile 
fiscale înaintate; 3) transfer pe contul autorității 
contractante. 

Data transmiterii 15 aug 2022, 10:50 
Data solicitării clarificărilor 

  
15 aug 2022, 08:59 
 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. Vă rugăm să precizați denumirea 

localității în care se va desfășura lucrările. 
Expunerea succintă a răspunsului Localitatea Hitrești, comuna Sărata Veche, raionul 

Fălești 
Data transmiterii 15 aug 2022, 09:45 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 09:42 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform ORDINULUI Nr. 69 din 07-05-2021 cu 

privire la aprobarea Documentației standard pentru 
realizarea achizițiilor publice de lucrări al 
MINISTERULUI FINANȚELOR, 36. Ofertantul 
urmează să dispună de un nivel minim de 
capacitate economică și/sau financiară și să 
prezinte informații/documente privind capacitatea 
economică și/sau financiară pentru a se califica 
conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, 
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cum ar fi: 1) realizarea unei cifre medii anuale de 
afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 
suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu 
trebuie să depășească de două ori valoarea 
estimată a contractului, Va rugam respectuos sa 
modificati cerinta prin care solicitati 16 000 000 lei 
cifra medie anuala de afaceri în ultimii 3 ani 

Expunerea succintă a răspunsului Da, mulțumesc 
Data transmiterii 15 aug 2022, 09:46 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 09:51 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Rechizitele bancare va rog pentru Garantie? 
Expunerea succintă a răspunsului Pentru care garanție? 
Data transmiterii 15 aug 2022, 10:55 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 10:11 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare caiet de sarcini Întrebare: Prin ordinul Ministrului 

Finantelor nr. 69 , anexa 23 din documentatia 
standart aveti obligatia sa publicati forma 1 
desfasurata, citim nota din anexa 23, deci cerem 
publicarea F1 desfasurata cu includerea tuturor 
consumurilor de resurse la fiecare pozitie, 
mentionam nu forma 5 ci 1 desfasurata. Acest fapt 
vi se impune si prin art. 37 din Legea 131. 
Răspuns (15 aug 2022, 09:44): In caietul de sarcini 
e publicat formularul 1 nu 5, verificati va rog Cred 
ca nu am fost intelesi. Noi cerem F1 desfasurata 
asa cum prevede documentatia standart, F1 
desfasurata nu e identica cu F1 care ati publicato. 
Am scris ca daca nu aveti posibilitatea sa publicati 
F1 desfasurata atunci publicati cel putin F5 fara 
preturi. mai jos va dam un extras din decizia 
ANSC, Nr. 03D-482-22 Data: 09.08.2022:, care nu 
va lasa loc de interpretari si cerem 
publicareaformei desfasurate a caietului de sarcini: 
Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea 
Contestațiilor: Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 
131/2015 orice persoană care are sau a avut un 
interes în obținerea unui contract de achiziție 
publică și care consideră că în cadrul procedurilor 
de achiziție publică un act al autorității contractante 
a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în 
urma cărui fapt a suportat sau poate suporta 
prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv 
în modul stabilit de lege. Analizând pretențiile 
formulate de către contestator, Agenția constată că 
acestea vizează în principal dezacordul autorității 
contractante de a publica Formularul de deviz nr. 1 
– ”Lista cu cantitățile de lucrări” cu descifrarea 
consumului de resurse aferent fiecărei norme de 
deviz, invocând că aceste acțiuni ale autorității 
contractante ar contravine principiilor de 
reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice 
statuate la art. 7 al Legii nr. 131/2015. Procedând 
la examinarea în fond a contestației, se atestă că 
Agenția de Dezvoltare Regională Centru a publicat 
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în Buletinul achizițiilor publice pe portalul 
guvernamental de acces online: 
www.mtender.gov.md, la data de 08.07.2022, un 
anunț de participare la procedura de achiziție 
publică nr. MD-1657181465676, privind achiziția 
„Teren de agrement multifuncțional din sectorul 
&amp;quot;Bozu&amp;quot;, or. Ialoveni 
(REPETAT)”. Astfel, la soluționarea contestației, 
Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. 
(1) din Legea nr. 131/2015, conform cărora 
specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor 
reprezenta o descriere exactă şi completă a 
obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și 
criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie 
îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 sub-pct. 1), 
pct. 28 sub-pct. 1) și sub-pct. 5), pct. 29 sub-pct. 1) 
și sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la 
activitatea grupului de lucru pentru achiziții, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 
20.01.2021, conform cărora grupul de lucru 
examinează şi concretizează necesitățile autorității 
contractante de bunuri, lucrări şi servicii, 
coordonându-le în limitele mijloacelor financiare 
repartizate în acest sens, precum și elaborează 
documentația de atribuire şi alte documente 
aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică 
în conformitate cu documentațiile standard 
aprobate. 6 Mai mult decât atât, art. 40 alin. (1) din 
Legea nr.131/2015, prevede expres obligația 
autorității contractante de a stabili în documentația 
de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte 
informații necesare pentru a asigura 
ofertantului/candidatului o informare completă, 
corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a 
procedurii de atribuire. Totodată, relevant speței, 
Agenţia învederează următoarele dispoziții din 
Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, 
aprobat prin Hotărîrea Guvenrului nr. 638/2020: • 
pct. 24 - autoritatea contractantă are obligația să 
elaboreze caietul de sarcini, după caz, documentul 
descriptiv pentru a asigura operatorilor economici o 
informare completă, corectă și explicită privind 
obiectul achiziției. • pct. 25 - caietul de sarcini este 
parte integrantă din documentația de atribuire și 
constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se 
elaborează propunerea tehnică de către fiecare 
ofertant. • pct. 26 - Conținutul caietului de sarcini 
pentru proiectarea lucrărilor indică sarcina de 
proiectare, standardele, normativele și alte 
prescripții tehnice exacte și complete ale obiectului 
achiziției. • Pct. 27 - Conținutul caietului de sarcini 
pentru execuția lucrărilor cuprinde: 1) descrierea 
elementelor tehnice și calitative menționate în 
planșe și prezentarea informațiilor, precizărilor și 
prescripțiilor complementare planșelor; 2) 
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detalierea notelor ce includ caracteristicele și 
calitățile materialelor utilizate, testele și probele 
acestora, descrierea lucrărilor care se execută, 
calitatea, modul de realizare, testele și probele 
acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj, 
precum și aspectul final; 3) referirea la 
documentele care reglementează nivelul de 
performanță a lucrărilor, precum și cerințele, 
condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de 
calitate pentru produsele care urmează a fi 
încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele 
tehnologice. Subsecvent, potrivit pct. 54 sub-pct. 1) 
lit. b) din Documentația standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz, 
documentația de atribuire, oferta elaborată de 
ofertant trebuie să cuprindă propunerea tehnică - 
ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel 
încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de 
calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul 
de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În 
acest scop propunerea tehnică conține 
documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 
corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode 
elaborate și aprobate prin acte normative de către 
Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform 
Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista 
cu cantitățile de lucrări, în speță, caietul de sarcini 
al autorității contractante. La caz, examinând 
caietul de sarcini prin prisma pretențiilor 
contestatorului, Agenția atestă că autoritatea 
contractantă a publicat Formularul de deviz nr.1 – 
Lista cu cantitățile de lucrări a obiectului de 
achiziție „Teren de agrement multifuncțional din 
sectorul &amp;quot;Bozu&amp;quot;, or. Ialoveni”, 
fără a descifra/detalia consumul de resurse aferent 
fiecărei 7 norme de deviz, astfel cum impune 
Documentația standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, care 
prevede în notă de la Anexa nr. 23 CAIET DE 
SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA 
CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI „Autoritatea 
contractantă trebuie să atașeze la caietul de 
sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu 
cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea 
descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei 
norme de deviz)”. La caz, prin prisma prevederilor 
enunțate mai sus și în vederea respectării 
principiului transparenței consfințit la art. 7 din 
Legea nr. 131/15, autoritatea contractantă 
urmează să publice recetele clare a consumurilor 
de resurse utilizate, în conformitate cu proiectul 
tehnic de execuție și a necesităților reale ale 
instituției, aplicarea căruia asigură vizibilitatea 
regulilor, posibilitatea anticipării succesiunii 
activităților pe parcursul derulării unei proceduri, 
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claritatea documentelor elaborate pe parcursul 
derulării procesului de achiziție publică și nu în 
ultimul rând înțelegerea de către potențialii 
ofertanți a necesităților obiective ale autorității 
contractante și a modului în care aceste necesități 
se reflectă în cadrul documentației de atribuire. 
Principiul transparenței presupune aducerea la 
cunoștința publicului larg a tuturor informațiilor 
referitoare la aplicarea procedurii de atribuire, 
totodată, acesta impune informarea și/sau crearea 
condițiilor pentru o informare corectă și adecvată a 
tuturor celor interesați, cu privire la orice informații 
privind inițierea și desfășurarea unei proceduri de 
achiziție publică, în scopul garantării eliminării 
riscului de favoritism și de comportament arbitrar 
din partea autorității contractante. Astfel, toate 
informațiile cu privire la procedura de achiziție 
trebuie să fie formulate clar, precis și univoc, 
oferind operatorilor economici o poziție de egalitate 
atât în momentul în care aceștia își pregătesc 
ofertele, cât și în momentul în care ofertele sunt 
evaluate de către autoritatea contractantă, precum 
și la finalizarea acesteia. În acest context, nu pot fi 
reținute argumentele autorității contractante 
precum că nu există un Formular de deviz nr. 1 – 
Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat, or esența 
prevederii din documentația standard constă în 
publicarea consumului de resurse aferent fiecărei 
norme de deviz, scopul căreia nu este doar să 
asigure operatorilor economici o poziție de 
egalitate la elaborarea ofertelor în sensul excluderii 
interpretărilor multiple, ci și de a asigura 
continuitatea procedurii de achiziție publică sau 
finalizarea acesteia în termen rezonabil. De 
asemenea, Agenția nu va reținenici motivul invocat 
de reprezentanții autorității contractante în cadrul 
ședinței deschise pentru examinarea contestației 
în cauză precum că nu ar dispune de Formularul 
nr. 5 care nu ar conține prețurile estimate de 
elaboratorul devizului estimativ per fiecare resursă 
, or în considerarea normelor învederate supra 
aceasta este obligată să depună toată diligența și 
să asigure publicarea consumului de resurse 
aferent fiecărei norme de deviz. Concluzionând, 
Agenția va admite pretențiile contestatorului 
XXXXXXXXXXX în contextul în care, apariția 
litigiului în cauză a fost generat de către 8 
autoritatea contractantă prin refuzul acesteia de a 
publica descifrat Formularul de deviz nr. 1 – Lista 
cu cantitățile de lucrări și anume descifrarea 
consumului de resurse aferent fiecărei norme de 
deviz, ceea ce reprezintă o transparență 
insuficientă a acesteia în procesul de inițiere și 
desfășurare a procedurii de achiziție publică din 
litigiu. Reieșind din cele expuse, în conformitate cu 
prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 
alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din 
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Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor, 

Expunerea succintă a răspunsului Am, înțeles, merci 
Data transmiterii 15 aug 2022, 11:02 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 10:15 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Comunicati sursa de finansare si ce suma aveti 

alocata pentru anul 2022? Răspuns (15 aug 2022, 
09:39): Sursa de finantare - Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală Se cunoaste ca 
FNDRL inca nu a alocat bani pe obiecte nici 
contracte de finantare nu aveti, aveti doar proiecte 
aprobate ceia ce nu e o baza legala pentru a 
purcede la licitatie. In caz ca nu avem dreptate 
anuntati suma alocata pentru anul 2022? 

Expunerea succintă a răspunsului Există contract semnat, perioada de finațare 11 
luni 

Data transmiterii 15 aug 2022, 10:59 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 11:31 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

  
Buna ziua, un anunt de participare puteti plasa 
normal nu de 11 foi a cite 3 rinduri pe foaie? Sau 
incarcati-l in word va rog. 
 

Expunerea succintă a răspunsului La fel s a primit si in WORD nu permite sa-l modific 
Data transmiterii 15 aug 2022, 11:37 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 11:43 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Redactati-l atunci normal si plasati documentatia 

frumos la fel cum fac alte zeci de primarii. 
Expunerea succintă a răspunsului Multumesc pentru sugestii 
Data transmiterii 15 aug 2022, 11:53 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 12:58 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Devizul 7-1, poz 15 si 16 prevad montarea 

bordurelor, in forma 5 ati exclus betonul (pentru 
informare) -unde se regaseste betonul necesar 
montarii acestor bordure? 

Expunerea succintă a răspunsului la cantitatea totala de beton 
Data transmiterii 15 aug 2022, 13:17 
Data solicitării clarificărilor 

  
15 aug 2022, 13:05 
 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare devizul 7-1 poz. 36-37 autocisterna gaz 53 nu e o 

exagerare, venim cu un zis 150 se va accepta? 
Expunerea succintă a răspunsului sunt detalii tehniuce 
Data transmiterii 15 aug 2022, 13:17 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 14:12 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Garanţia de bună execuţie poate fi sub forma de 

rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile 
fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei 
respective pe un cont special deschis de către 
operatorul economic, pus la dispoziția autorității 
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contractante, la o bancă licențiată, agreată de 
ambele părți sau rețineri succesive directe din 
plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate? 
Multumesc. 

Expunerea succintă a răspunsului Sunt agreate ambele modalitati 
Data transmiterii 15 aug 2022, 14:17 
Data solicitării clarificărilor 15 aug 2022, 14:13 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Rechizitele bancare va rog pentru Garantia 

bancara de 1% 
Expunerea succintă a răspunsului Primaria comunei Sărata Veche c/f 

1007601002692 TREZMD2X 
MD93TRPCDK518410A01515AA 

Data transmiterii 16 aug 2022, 08:35 
Data solicitării clarificărilor 16 aug 2022, 10:41 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Devizul 7-1, poz 15 si 16 prevad montarea 

bordurelor, in forma 5 ati exclus betonul (pentru 
informare) -unde se regaseste betonul necesar 
montarii acestor bordure? Răspuns (15 aug 2022, 
13:17): la cantitatea totala de beton, Va rugam sa 
concretizati in ce pozitie se regaseste acest beton 
inclusiv marca betonului. 

Expunerea succintă a răspunsului La Pozitia 15,16 este indicat ciment, nisip și apă, 
respectiv și cantitatea lor, deci rezulta ca betonul 
se fabrică pe loc la montarea bordurelor 

Data transmiterii 18 aug 2022, 20:36 
Data solicitării clarificărilor 

  
16 aug 2022, 13:51 
 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare In descrierea pozitiei mentionati 50 % de utilizat 

din desfaceri, dar daca sa ne uitam in F5 al 
AC....piatra este exclusa total din resurse. Totusi, 
se va folosi 50 % din desfaceri si 50 % procurata 
sau 100 % din desfaceri ? Oferiti-ne o claritate va 
rugam ! 

Expunerea succintă a răspunsului Se va folosi 50 % din desfaceri si 50 % procurata 
Data transmiterii 17 aug 2022, 16:13 
Data solicitării clarificărilor 18 aug 2022, 10:35 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Volumul pentru scara cu vanguri care este ? 

Totodata, in F5 se poate vedea ca si la resursul 
Beton B15 sunt facute modificari,insa in descriere 
nu este mentionat nimic depsre beton. Care este 
volumul total de beton la aceasta pozitie ? 

Expunerea succintă a răspunsului Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 
Data transmiterii 18 aug 2022, 20:40 
Data solicitării clarificărilor 18 aug 2022, 17:37 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Cifra medie pe afaceri in ultimii 3 ani 16 000 000, 

ati zis ca modificati? 
Expunerea succintă a răspunsului In total pe trei ani minim 16000000, e deja 

modificat, uitati-vă bine 
Data transmiterii 18 aug 2022, 20:21 
Data solicitării clarificărilor 18 aug 2022, 21:11 
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Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Devizul 7-1, poz 15 si 16 prevad montarea 

bordurelor, in forma 5 ati exclus betonul (pentru 
informare) -unde se regaseste betonul necesar 
montarii acestor bordure? Răspuns (15 aug 2022, 
13:17): la cantitatea totala de beton, Va rugam sa 
concretizati in ce pozitie se regaseste acest beton 
inclusiv marca betonului.   Răspuns (18 aug 2022, 
20:36): La Pozitia 15,16 este indicat ciment, nisip 
și apă, respectiv și cantitatea lor, deci rezulta ca 
betonul se fabrică pe loc la montarea bordurelor 
Dtre glumit, cu 2,9 kg ciment si 8 kg de nisip veti 
monta o bordura de 1 metru lungime? Cimentul e 
prevazut pentru legatura dintre bordure , la colturi., 
Consul tati normativele la drumuri apoi raspundeti. 

Expunerea succintă a răspunsului Pozitiile 15-16 se introduc conform normativelor 
solicitate in caietul de sarcini. Beton 
marca....(pentru informatii) a fost exclus din 
consinderentele folosirii materialelor respective 
inlocuitoare conform normativelor date 

Data transmiterii 18 aug 2022, 22:43 
Data solicitării clarificărilor 19 aug 2022, 08:32 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Cer scuze , dar probabil nu ati inteles intrebarea. 

Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa 
B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 50 
m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al 
AC si norma si tot ....! Vorbim despre resursul 
Beton de ciment clasa B15/M200, nu se poate 
vedea norma in F5 ca si la scara de altfel si asta 
pentru ca a fost stabilit un volum fix (atunci cind 
stabilim un volum fix, norma nu o arata in F5). 
Deci, resulta ca s-au facut modificari in volum si nu 
sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a facut la 
pozitiile 64,69 despre scari .... Va rugam sa 
concretizati care este volumul total de Beton de 
ciment clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? 
Totodata rugam sa fie specificat si volumul total de 
scari, fiindca in descriere e mentionat sa adaugam 
resursul scari dar volumul lor nuu este scris, 
probabil ati omis sau greseli tehnice.... Multumim 
anticipat ! 

Expunerea succintă a răspunsului sunt omise 
Data transmiterii 19 aug 2022, 08:38 
Data solicitării clarificărilor 19 aug 2022, 08:37 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu 

vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si 

la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in 

descriere nu este mentionat nimic depsre beton. Care 

este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns 

(18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 

Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles 

intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment 
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clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 

50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC 

si norma si tot ....! Vorbim despre resursul Beton de 

ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 

ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un 

volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu 

o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in 

volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a 

facut la pozitiile 64,69 despre scari .... Va rugam sa 

concretizati care este volumul total de Beton de ciment 

clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata 

rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca 

in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar 

volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli 

tehnice.... Multumim anticipat ! 
Întrebare: 
  

Pozitia 69 la fel acelas lucru .... Volum total de Beton de 

ciment clasa B15/M200 va rugam 
 

Expunerea succintă a răspunsului sunt omise 
Data transmiterii 19 aug 2022, 08:39 
Data solicitării clarificărilor 19 aug 2022, 10:41 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Devizul 7-1, poz 15 si 16 prevad montarea 

bordurelor, in forma 5 ati exclus betonul (pentru 
informare) -unde se regaseste betonul necesar 
montarii acestor bordure? Răspuns (15 aug 2022, 
13:17): la cantitatea totala de beton, Va rugam sa 
concretizati in ce pozitie se regaseste acest beton 
inclusiv marca betonului. Răspuns (18 aug 2022, 
20:36): La Pozitia 15,16 este indicat ciment, nisip 
și apă, respectiv și cantitatea lor, deci rezulta ca 
betonul se fabrică pe loc la montarea bordurelor 
Dtre glumit, cu 2,9 kg ciment si 8 kg de nisip veti 
monta o bordura de 1 metru lungime? Cimentul e 
prevazut pentru legatura dintre bordure , la colturi., 
Consul tati normativele la drumuri apoi raspundeti. 
Răspuns (18 aug 2022, 22:43): Pozitiile 15-16 se 
introduc conform normativelor solicitate in caietul 
de sarcini. Beton marca....(pentru informatii) a fost 
exclus din consinderentele folosirii materialelor 
respective inlocuitoare conform normativelor date 
Va informam ca conform normelor bordurele se 
aseaza pe un strat de benon cu grosimea de 10 
cm pe lateral si 10 cm in fundatie, se permite de 
exclus betonul dun partea ce va fi asfaltata fiind 
inlocuit cu asfalt. Cum va inchipuiti ca se va monta 
bordura pe petris cu ajitorul a 0,008 m3 de mortar, 
in ce se va sprigini bordura? readuceti in pozitie 
betonul si nu uitati sa indicati marca lui. 

Expunerea succintă a răspunsului În cazul apariției dubiilor asupra normativelor 
stipulatre în caietul de sarcini pentru pozițiile 
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menționate sunteți în drept să folosiți și Betonul 
marca…(pentru informație) indicînd prețul la 
resursul dat, ceia ce nu va fi considerate ca o 
greșeală. Respectiv cantitatea reală folosită de 
resurse va fi controlată în continuare de 
Responsabil tehnic atestat. 

Data transmiterii 19 aug 2022, 16:20 
Data solicitării clarificărilor 19 aug 2022, 11:40 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu 

vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si 

la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in 

descriere nu este mentionat nimic depsre beton. Care 

este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns 

(18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 

Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles 

intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment 

clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 

50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC 

si norma si tot ....! Vorbim despre resursul Beton de 

ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 

ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un 

volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu 

o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in 

volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a 

facut la pozitiile 64,69 despre scari .... Va rugam sa 

concretizati care este volumul total de Beton de ciment 

clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata 

rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca 

in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar 

volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli 

tehnice.... Multumim anticipat ! Întrebare: Pozitia 69 la 

fel acelas lucru .... Volum total de Beton de ciment clasa 

B15/M200 va rugam Răspuns (19 aug 2022, 08:39): 

sunt omise 
Întrebare: 
  

Sunt omise - rezulta ca resursul Beton de ciment clasa 

B15/M200 se exclude ? Deci, inca odata care este 

volumul total de Beton de ciment clasa B15/M200 

pentru pozitiile 77 si 69 ? 
  

 
Expunerea succintă a răspunsului La pozițiile date, volumul de Betonul de ciment se 

întroduce în devizul ofertă conform normativelor 
stipulate în caietul de sarcini. Ceia ce ține de scara 
de vagnuri – în poziția 64 și 69 cantitatea de 
resurse se întroduce conform solicitării caietului de 
sarcini, în poziția 77 scara de vagnuri se omite. 

Data transmiterii 19 aug 2022, 16:22 
Data solicitării clarificărilor 19 aug 2022, 11:48 
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Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu 

vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si 

la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in 

descriere nu este mentionat nimic depsre beton. Care 

este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns 

(18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 

Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles 

intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment 

clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 

50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC 

si norma si tot ....! Vorbim despre resursul Beton de 

ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 

ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un 

volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu 

o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in 

volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a 

facut la pozitiile 64,69 despre scari .... Va rugam sa 

concretizati care este volumul total de Beton de ciment 

clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata 

rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca 

in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar 

volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli 

tehnice.... Multumim anticipat ! Răspuns (19 aug 2022, 

08:38): sunt omise 
Întrebare: 
  

La fel, volumul total de scari la pozitia 77 ? 
Expunerea succintă a răspunsului Da 
Data transmiterii 19 aug 2022, 15:12 
Data solicitării clarificărilor 19 aug 2022, 15:14 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Din nou acelas lucru in descrierea pozitiei nu este 

specificat nimic despre teava si anume tipul ei si 
volumul....dar in F5 al AC se regaseste ca resurse 
teava din otel 40x40x3, teava din otel 20x20x2, 
teava din otel d.50x3 cu un volum stabilit fix(ceia 
ce nu putem vedea in F5 ). Specificati va rugam 
luam in calcul aceste 3 resurse ? Daca da, atunci 
rugam sa specificati volumul total sau norma la 
fiecare resurs in parte 

Expunerea succintă a răspunsului Luați în calcul preț mediu al țevilor de otel stipulate 
în formularul nr. 5, cu întroducerea în devizul ofertă 
confecțiilor metalice n=1,0 kg conform normativului 
solicitat, ceia ce nu va fi considerat ca o greșeală. 

Data transmiterii 19 aug 2022, 18:12 
Data solicitării clarificărilor 19 aug 2022, 15:18 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu 

vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si 
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la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in 

descriere nu este mentionat nimic depsre beton. Care 

este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns 

(18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 

Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles 

intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment 

clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 

50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC 

si norma si tot ....! Vorbim despre resursul Beton de 

ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 

ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un 

volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu 

o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in 

volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a 

facut la pozitiile 64,69 despre scari .... Va rugam sa 

concretizati care este volumul total de Beton de ciment 

clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata 

rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca 

in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar 

volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli 

tehnice.... Multumim anticipat ! Răspuns (19 aug 2022, 

08:38): sunt omise Întrebare: La fel, volumul total de 

scari la pozitia 77 ? 
Întrebare: 
  

Este un raspuns evaziv. Deci, va rugam sa fiti mai 

expliciti si sa nu duceti ofertantii in eroare ..... lasati loc 

de interpretari 
 

Expunerea succintă a răspunsului La pozițiile date, volumul de Betonul de ciment se 
întroduce în devizul ofertă conform normativelor 
stipulate în caietul de sarcini. Ceia ce ține de scara 
de vagnuri – în poziția 64 și 69 cantitatea de 
resurse se întroduce conform solicitării caietului de 
sarcini, în poziția 77 scara de vagnuri se omite. 

Data transmiterii 19 aug 2022, 16:26 
Data solicitării clarificărilor 22 aug 2022, 08:20 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Deviz local Nr.2-1 poz.48 

Întrebare: 
  

In poz.48 este indicat Montarea in pamint a cinductelor 

din otel (segment de teava din otel D=100, dar in resurse 

mai jos segment de teava din otel d=80 l=3,5. Va rog 

frumos concretizati este o greseala tehnica, ar trebui sa 

fie si in resurse teava d=100 
 

Expunerea succintă a răspunsului Da este o greseala tehnica, în resurse D=100 
Data transmiterii 22 aug 2022, 12:53 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Schimbată suma totală a cifrei de faceri în pentru 
ultimii trei ani 

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 01 septembrie _2022, ora_16__:_00_), au depus oferta _8__ 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Danigasing” 1018602000187 Sînger Olga 
2. Profact Construct 1010600024992 Costiș Ion 
3. Polimer Gaz Complet 1003600089591 Boris Imparatel 
4. Polimer Gaz Construcții 1002600040564 Sergiu Gaidau 
5. FPC ”Valis” SRL 1002602003439 Herdic Vasile 
6. Polimer Gaz Conducte 1002600040678 Cocirla Serghei 
7. Compania Termosistem 1003600117881 Butmalai Arina 
8. SC Foremcons SRL  1005600001878 Gaina Cristina 

 

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

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru 
ofertă 

(după caz) 

Documente 
de 

calificare 

SRL „Danigasing” prezentat prezentat prezentat prezentat Prezentat 
Profact Construct Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigâtoare 
Polimer Gaz Complet Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigâtoare 
Polimer Gaz Construcții Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigâtoare 
FPC ”Valis” SRL Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigâtoare 
Polimer Gaz Conducte Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigâtoare 
Compania Termosistem Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigâtoare 
SC Foremcons SRL  Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigâtoare 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
construcție a 
sistemului de 
alimentare cu 
apă a satului 

SRL „Danigasing” 4189663,71 Km + + 
Profact Construct 4414424,61 Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție 

câștigâtoare 

Polimer Gaz Complet 
4496726,60 Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție 

câștigâtoare 
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Hitrești, 
comuna 
Sărata Veche, 
r/l Fălești 

Polimer Gaz 
Construcții 

4946535,40 Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție 
câștigâtoare 

FPC ”Valis” SRL 
5122330,58 Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție 

câștigâtoare 

Polimer Gaz Conducte 
5323600,34 Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție 

câștigâtoare 
Compania 
Termosistem 

5510843,04 Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție 
câștigâtoare 

SC Foremcons SRL  
5609350,54 Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție 

câștigâtoare 

* 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 ”Danigasing” Confirmarea 
prețurilor apparent 
anomal de scăzute la 
launele  pozițiile din 
formularul 3 deviz 
local și manopera. 

Referitor la prețurile materialelor 
au fost prezentate facturi și 
contracte cu materialele nescesare 
și la o parte prezența lor în stoc la 
antreprenor, iar referitor la 
manoperaa fost justificată în baza 
L 01.02-2012/A2:2022 și Ordenului 
Nr. OMIDR124/2022 din 
01.07.2022 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
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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 calculate 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de 
construcție a 
sistemului de 
alimentare cu apă 
a satului Hitrești, 
comuna Sărata 
Veche, r/l Fălești 

SRL 
”Danigasing” 

Metri liniari 4 189663,71 4 189663,71 5 027596,45 

 
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 „Danigasing” 15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
Profact Construct 15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
Polimer Gaz Complet 15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
Polimer Gaz Construcții 15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
FPC ”Valis” SRL 15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
Polimer Gaz Conducte 15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
Compania Termosistem 15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
SC Foremcons SRL  15.09.2022, 27.10.2022 e-mail 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ac
ordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilita
te al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
”DANIGASING” 

Cu 
capital 

autohton 

1 
31.10.2022 

452000
00-9 4 189663,71 5 027596,45 31.12.2023 

 

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

 

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

(DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

 

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □ 
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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 achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 60/1 clin 31 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun, Chișinău
1DNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial ach iz.il ii.dulcaihcme.md
Adresa de internet www.dtdca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă
□ Altele:

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

X Bunuri □ Servicii □ Lucrări

Obiectul achiziției Complexe de joacă, inclusiv instalarea și 
amenajarea în zonele de agrement din 
sectorul Buiucani

Cod CPV 37500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

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

Nr ocds b3wdp 1-MD-165702612 1 I9>
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1657026121195
Data publicării: 05.07.2022

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

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anul-2022-2/

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: 18.01.2022
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție X
Incitație electronică aCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 210 000,00

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor 07 iulie 2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, indicați va rog dimensiunile bordurelor.

1

http://www.dtdca.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
http://www.mlender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


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

Expunerea succintă a răspunsului Dimensiunile bordurelor sunt indicate în caietul de 
sarcini, suplimentar Vă informăm că, lungimea 
bordurelor se solicită de 1 m.

Data transmiterii 08 iulie 2022
Data solicitării clarificărilor 08 iulie 2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Publicați va rog proiectul de execuție. Va mulțumim
Expunerea succintă a răspunsului Rugăm să prezentați oferta, conform cerințelor din 

documentația standard.
Data transmiterii 13 iulie 2022
Data solicitării clarificărilor 13 inie 2022
Denumirea operatorului economic Operatorul economic nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lucrările tot o sa se execute conform cerințelor din 

documentația standard?? Si nu in conformitate cu 
proiectul??

Expunerea succintă a răspunsului Lucrările o să fie executate conform caietului de 
sarcini

Data transmiterii 13 iulie 2022
Data solicitării clarificărilor 14 iulie 2022
Denumirea operatorului economic Operatorul economic nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Experiența similară in ce domeniu se va lua in 

calcul?
Expunerea succintă a răspunsului Experiența similară se solicită în domeniul 

amenajării și/sau instalării
echipamentelor/complexelor de joacă

Data transmiterii 14 iulie 2022
Data solicitării clarificărilor 14 iulie 2022
Denumirea operatorului economic Operatorul economic nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Publicați modelul complexelor de joaca ?!
Expunerea succintă a răspunsului Oferta propusă de D-stră, trebuie să corespundă 

cerințelor din documentația standard
Data transmiterii 1 5 iulie 2022

5. Până la termenul-limită (data 26.07.2022, ora 11:00), au fost depuse următoarele oferte:

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]

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

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

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/
administratorii

1 „Standard Impex” S.R.L. 1011600008216 Rotaru Vadim
2 „Alexgreen Concept” S.R.L. 1017600033283 Temciuc Vasile

2



Documentele solicitate și alte condiții, cerințe 
obligatorii

Den u in i rea o fe rta n t/ea n d id a t

„ Standard 
Impex” 
S.R.L.

„Alex
Green”
S.R.L.

Documentul unic de achiziții european DUAL + +
Specificația de preț prezentat prezentat
Specificația tehnică prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită

prezentat prezentat

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

prezentat prezentat

Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat prezentat

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

prezentat prezentat

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

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Ultimul raport financiar prezentat prezentat
Descrierea termică a echipamentelor de joacă cu 
semnătura autorizată și ștampila Producătorului în 
corespundere cu specificația tehnică solicitată, cu 
prezentarea desenelor color a fiecărui echipament și a 
schițelor cu dimensiuni (în caz că este în altă limbă 
decât română, se prezintă și traducerea confirmată de 
un birou de traducere autorizat)

nn corespunde

prezentat

Schema de instalare a echipamentelor, inclusiv în 
variantă color 3D în corespundere cu cerințele de 
securitate (cu indicarea dimensiunilor zonelor de 
securitate) cu aplicarea semnăturii autorizate și 
ștamp i 1 a Prod ucătoru 1 u i

nu corespunde

prezentat

Declarația Producătorului referitor la capacitatea de a 
confecționa și după caz, instala echipamentele în 
termenele stabilite în documentație cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului (în caz că este 
în altă limbă decât română, se prezintă și traducerea 
confirmată de un birou de traducere autorizat)

prezentat prezentat

Declarație de garanție din partea Producătorului a 
echipamentelor de joacă minim 24 luni cu aplicarea 
semnăturii autorizate și ștampila Producătorului (în

prezentat prezentat

3



caz că este în altă limbă decât română, se prezintă și 
traducerea confirmată de un birou de traducere 
autorizat)

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații sau 
standarde relevante.
Certificat de conformitate a fiecărui echipament 
eliberat de către organisme de certificare acreditate, 
conform codului articolului care va fi menționat în 
specificația tehnică Anexa nr.22. Certificatul va fi 
autentificat cu semnătura autorizată și ștampila 
Producătorului.
(în caz că este în altă limbă decât română, se prezintă 
și traducerea confirmată de un birou de traducere 
autorizat)

prezentat prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității, cu privire la sistemele sau standardele 
de management de mediu, autorizate de către 
organismele naționale de acreditare
Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de 
echipamente de către organisme de certificare 
acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității sistemelor sau standardelor de 
management al calității, acreditate de către 
organismele naționale de acreditare 
Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de 
echipamente pentru domeniul de fabricare a 
echipamentelor de joacă de către organisme de 
certificare acreditate. Certificatul va fi autentificatei! 
semnătura autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat prezentat

Aviz sanitar, eliberat de autoritatea competentă 
din Republica Moldova pentru dalele de 
cauciuc. Avizul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat prezentat

Experiență similară prezentat prezentat

Mostre

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură, 
bucată

Corespun 
de re cu 

cerințele 
de 

calificare

Corespunderi 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Complex de joacă și 
fitness inclusiv 
instalarea și 
amenajarea în parcul 
Valea Morilor

„Standard Impex” 
SRL

2 421 330,35 1 + -

„Alexgreen 
Concept” SRL 2 505 758,12 1 + +

Complex de joacă 
inclusiv instalarea și 
amenajarea în parcul 
La izvor

„Standard Impex” 
SRL 1 102 915,61 1 + -

„Alexgreen 1 189 175,70 1 + +
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Concept” SRL

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

9. Ofrtanții respinși/descalificați: Nu sunt

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
o pe ra to ru I u i eco n o mic

29/07/2022 „Standard Impex” SRL
Conform scrisorii nr.
602-i din 29/07/2022

Informația prezentată de op. 
economic nu este relevantă 
condițiilor de calificare

12/08/2022 „Alexgreen Concept”
SRL

Conform scrisorii nr.
631-1 din 12/08/2022

Operatorul economic a prezentat 
informația solicitată

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descali Licării
„Standard Impex” SRL Oferta depusă de operatorul economic este neconformă

Pentru mai multe loturi cumulate X
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate 

și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in bara criteriilor: cel mai bun raport calitale-prel sau ce! mai bun raport calitale-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 Decizia ANSC Nr. 03D-631-22 Data: 06.10.2022
Modificările operate Oferta „ALEXGREEN CONCEP T” SRL, a fost reevaluată cu 

luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei 
decizii

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea
Cantitate 
și unitate

Prețul unitar
(fără TVA) Prețul total

Prețul total 
(inclusiv

Denumirea lotului operatorului de (fără TVA) TVA)
economic măsură,

bucată
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Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Complex de joacă și 
fitness inclusiv instalarea 
și amenajarea în parcul 
Valea Morilor

ALEXGREEN
CONCEPT

1

2 505 758,12

3 694 933,82 4 433 920,58

Complex de joacă 
inclusiv instalarea și 
amenajarea în parcul La 
izvor

1
1 189 175,70

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
„Alexgreen Concept” SRL 07.102022 e-mail

„Standard Impex”SRL 07.10.2022 e-ntail
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează in 
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 □
□ 1 1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □

în cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice

СП 1 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv

TVA

„Alexgreen 
Concept” SRL

Cu capital 
autohton

60-CA/22
18.10.22 37500000-3 3 694 933,82 4 333 920,58 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)? NU

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

-
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durabilitate (lei MD):

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizitii publice .

DEclzlE DE REEVALUARE
in baza: D deciziei ANSc; п raportulujde monjtorizare; D deciziвi autorititii contractante

1. Date сч rivire la autoritatea сопtrасtапti:
Denumirea autoritЁtii contractant€ |MSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепti
Localitato mчп.Сhi9iпёч
lDNo ,l003600,152606

Аdгеsа mчп.Сhiýiпёч, Str.Toma СiогЬа, 1

(022) 250-809
Nчmёr de fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urqenta.md
Adresa de internet

реrsоапа de contact Serviciul achizitii publice

2. Date сч vire la dura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire applicato пСеrеrеа оfеЁэlоr de!rctmi BLici talie deschisё nAltele: /лdмtУ
Procedura de achizitio ropetati (dup, c€z)

вчпчri п servicii п Lucriri пTipul obiectului contractului de achizitie

LucЁri de reparatie а grupurilor tehnico - sanitareobiectul de achizitie

45200000.9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de atribuire ltr Ф, Фkе,i,td дфdu'' drli lo{,,, dбс,i,d)

Nr.ocds-b3wdpl -MD-1 664890390022/21 065033
Link-ul: https://mtender,gov.md/tendeв/ocds-b3wdpl -MD-

1 664890390022?tab=conkact-notice

Data publicДrii: 4 оф2022, 16:32

Procedura de atribuiae $а чd kd:c8 diп сфru! ропаlцlui
g чч е п ап епtа l щ!ЕцЦ!gцэ!)

tr achizitii.md ; пe]icitatie.md; tryptender.mdPlatforma de achzilii publice utilizata

Рrосеdчrа а fost iпсlчsi iп planulde achizitii
publice а autoritЁlii contractante

пDа пNu

ta.md/Plan%20semestrial%20de%20achizio/o C8%9Bie%202022 fLink-ul
Data si ora des octombrie

Data: пч este cazul
Link-u l

Anunt de intontio publicat iп ВАР (oupa caz,;

Acord-cadru о sistem dinamic de achizitie tr

Licitatie electronici п Catalog еlесtrопiсп
Tehnici ýi instrumEnto specifice de atribuire (dupa

со2)

Sursa de fiпапtаrе Surse рrорrii
69 042,50

3. Сlаrifiсйri vind documentatia de atribuire: Se va com eta in cazul in саrе au fost solicitate сlаrifiсйri
1.Data solicitйrii clarif iсёrilоr
Dепчmirеа operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа succinti а sоliсitЁrii de clarificare
Expunerea succinta а rёsрчпsчlчi
Data transmiterii

1

de incheiere а acordului-cadru

de апulаrе а рrосеdurii de atribuire

Nг. 1 din 3'l.'10,2022

NчmЁr de telefon

www.чrqепtа.md

Nr:------

cod сРv

vаlоsrеа еstimаtЁ (iei, fёrё гr'Д)



.l. Modificari о rate тп docume ia de аtriьчirе: Se va соm eta in cazul iп care ач fost о rаtе mоdifiсiri
Rezumatul modificariIor

Publicato iп ВАР 
' 

alte mijloaco de iпfоrmаrc рuрб caz) lndicati sursa utilizatё si data publicйrii]
Теrmеп]imitЁ de dgpunoro Tl deschidero а ofortelor prбlungit lndicati пumёrul de zile]

5. Pini la tеrmепч|-|imiti data 17.'l0.2022, ora 09:00 ,ade us oferta 1 чпч ofertan l:

6. lnformalii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de catre
ratorii economici:

Nr. Dепчmirеа operatorului economic lDNo Aýociatii/
administratorii

1006600054170 Ghenadie сеrеsаuМеgасоп Sеrчiсе SRL

Dепчmirеа opelatorului есопоmiс
Dепчmirе document Megacon

Service SRL
х х х х

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рdп: prazentat, перrаzепtаt, пч соrеsрuпdе)

Рrорчпеrеа tеhпiсi prezenta

Рrорчпеrеа fiпапсiаrа ргеzепtаt
Garantia репtгч оlеrlё 1%

din valoarca ofeltei fare
Tvд

prezentat

DUAE prezentat

Dесlаrа{iе privind

valabilitatea ofertei (апеха
пr.8 din DS)

prezentat

Dосчmепtе de calificare
Se уа сопsmпа рпh: prezentat, neprezentat, пU соrоsрUпdе

Declaв|ie privind

ехреriеп|а similаrД (апеха

пг, 12)

prezentat

Declaratie privind lista

рriпсiраlеlоr lчсrёri

executate iп ultimul ап de
activitate (апеха nr. 13)

prezentat

Declaralie рriчiпd dоtёrilе
specifice, utilajul 9i
echipamentul песеsаr

репtrч indeplinirea
согеsрчпzitоаrе а
contmctului (апеха пr. 14)

prezentat

Declaralie privind
personalul de spcialitate
propus pentru

imрlеmепtагеа contractului
(апеха пr, 15)

prezentat

Aviz pentru participare la
licita|iile publice de lчсrёгi

din domeniul сопstrчсtiilог
gi instalaliilor (апеха пr.

22)

ргеzепtаt

CeЁificat de Тпrеgiskаrе а
iпtrерriпdеrii / ExTaS din
гegistrul de Stat al
persoanelor iuridice

prezentat

prezentat

2

I

1,

certificate de calitate ale

рriпсiраlеlоr materiale
utilizate



(lпfогmаliа privind denumirea documentelor prezentate Se va indica iп conformitate cu cerinlele din documentatia de аtпЬчirе, se va сопsеmпа

ргiп: (+) iп cazul рrеzепtёriisаU (_} iп cazul перrеzепtаrii)

7. lnforma!ia privind corespunderea ofertelor сч cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Dепчmirеа operatorului

есопоmiс

Prelul оfеЁёi
(fаrа WA)-

Cantitate gi

unitate da
mёsчrё

Соrеsрчпdаrеа
cu сеriп!еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica|iile

tehnice
1. LчсЁri de rераЦiе а
grupuri|or tehnico .

sanitare

Меgасоп Service sRL 86 904,r8 1 lot + +

-in cazul utilizёrii ljcita|iei electronice se va indica prelul ofertei finale (lnformalia рriчiпd (Соrеsрчпdегеа сч сеriпtеlе de calificare) ýi
KCorespunderea cu specificatiile tehnice) se va сопsеmпа рriп: (+)) 1п cazul corespunderii ýi рriп (-ll in cazul necorespunderii)

8. Репtrч еlчсidаrеа чпоr neclaritati sau confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч cerintele
stabilite iп documenta ia de аtriЬчirе (iпсl. justificaroa р ului апоrmаl de scizut

9. оfеrtап ll rеý i/descaIifi

l0. Modalitatea de evaluare:

s-a solicitat:
Data sоliсitёrii 0реrаtоrчl economic lпfоrmа|iа sоliсitаtё Rezmatul rЁspunýului opёratorulUl

есопоmiс
18.10,2022 Megacon Service SRL Рrеzепtаrеа асtеlоr се Iin de

eligibilitatea 9i capacitatea
tеhпiсо-рrоfеsiопаlё

lпfоrmаtiа а fost prezentatЁ iп tеrmеп 9l
соrезрчпdе cu cerin{ele solicitate iп
Documentatia standard

Dепчmirеа operatorului есопоmiс Motivul respingerii/descalif iсirii

репtrч fiесаrе lot tr репtru mаi multe loturi cumulate a pentru toate loturile п
Alte limitёri рriчiпd пumёrul de lоtчп саге pot fi atribuite acelUiaýi ofertant

Justificarea declziei de а пч atribui contractul ре loturi

ll. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pretu| cel mai scazut - Сеl mai ЬUп гарrt calitate-pгel о

costul сеl mai scazut tr cel mai bun rароrt calitatetost
п cazul iп саге lп cadrul procedurii de atribuire sunt applicate mai multe criterii de аИЬUirе, se чог indica totate criteriile de aИbuire app|icate ýi

denUmirea loturilor аfеrепtе)

12. |nformatia privind factorii de ечаlчаrе aplicali: (Se va complete p/u |oturile care ач fost atribuite iп baza
criteriilor: cel mai Ьчп rа calita ýач cel mai Ьчп ra rt calitate-cos

vаlоаror dln ohrtl Punctaiul C.lculatFactoriidё evaluale

TotalDепчmirеа operatorulUi economic'1

Denumire factorul '| Ропdеrеа

Denumire factorul п Ропdеrеа

TotalDenumirea operatorulUi economic п

DenUmire factorul 1 |Ропdеrеа
Denumire factorul п |Ропdегеа

з



Motivul rеечаlчаrii оfеrtеlоr
Modificarile operate

Se va com leta in cazul in саrе au fost rееча|чаtе rе tat

1.1. in чrmа examinёrii, ечаlчiгii gi comparёrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a decis:
Аtriьчirеа сопtгасtчlчi de achizi lе ublici / acordului-cadru:

Dепчmirеа
ореrаtогчlчi
есопоmiс

Меgасоп Service
SRL

86 904,r8

Апчlаrеа procedurii de achizilie publici: iп temeiul art.71 аliп (_) lit.J Аrgчmепtаге:

Pretul unitar
(firi TVA)

Cantitate gi

unitate de
mЁзчrё

Pretul total
(fЁrё ТVА)

Prelul total
(inclusiv TvA)

Dепчmirеа lotului

1. LчсrЁri de reparalie а
grupurilor tehnico -

sапмге

1 |ot 86 904,r8 104 285,02

NrJData tIапзmitori! Modalitrtoa

Megacon Service SRL Nг. 01-8/1729 diп к25> осtоmЬriе 2022 Е - mail/ SlA RSAP / М-Тепdег

15,1nformarea о ratorilor economici deý re deciziile rч ului de lчсrч ntru achizi
ratoroconomb

(lпfоrпаrеа opBratoilol есопоmiсi iпplicati iп рюсеduп de atibuire despre deciziile grupului dе lucru p/u achizitii se realizeaza iп contormitate сч

рrечеdеilе ad.31 al Legii 131 diп 0З,07.2015 pivind achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de a9teptare pentru incheierea contractului:
п cazul in carc va]oalEa estimatЁ а cont€ctului este ma miф dесэt п б zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii nml lоасе еlесtгопiсе si/sau fax
гфU.ilе prevazute lа art.2 alin,(3) Legea пr131 din 03,07.2015 privind

П '11 zile iп cazul пеtrапsmitеrii comunicarii рriп mцlоасе еlесtгопiсе ýi/SaU faxchiz
п cazul iп саrе valoaвa eýtimata а contйctului este egala sau maimale п 11 zile iп cazul trапsmitегii comunicarii loace еlесtrопiсе Sau faХпп ml
ecat pвgUdle рrечёzulе lа art,2 аliп,(З)Lфеа пr,131 din 03 07,2015

П 16 zile iп cazul пеtrапsmitегii соmUп]саrii рriп mijloace еlесtгопiсе Si/sau faxivind ach ie Ublice

(Selectali tеrпепul de aýtфtare rcspeclat, Саlсulаrеа tеmепеlоr рrеvёzйе de Legea пr.lЗ1 din 03,07,2015 pivind achizЦile publice, incl, а
tеrmепеlоr de aýteptare, se еfесtчеаzё сопfоm рrеvеdеilоr T|TLULU| lV Сар,1 (calcularca temenului) din codul civil al Republicii Moldova)

l:

|7. contractele de achi ie incheiate:

fаlЁ wА

Сч capital
autohton

697 l 31 ,10 ,2022
86 904,r8

18. lпfоrmаliа privind achizilii publice durabile (achizilii veni) (rubrica dаtё se completeazi doar iп саzчl in
care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate 9i s.a incheiat contracUcontracte
pentru loUloturi pentru care ач fost aplicate сritеrii de durabilitate):

(DNNU) _

(indicali suma cu ТVД)

Pretul cel mai Scazut п
costulcel mai scazut о
Cel mai bun rарrt calitate-pгet п

4

vаlоагоа contactulul

Nr,

Ор€вiоrосолоmlс IntsýPrindooa;
Сч capltrl
.ubhionl
Сч сарltll

nbdr.rochn
Сц capihl
ifiin

Nr, / Data contractulUl cod сРv
с0 TvA

т€rmоп do v!libilitlte а

contnctului

Megacon
Sеrчiсе SRL

45200000.9
104 285,02

31j22022

Au fфt aplicate crlterii репtrч achlzitii publice durabile (achizitii vezi)?

Vаlоаrеа de achizitie cu ТvА din contract/ contracte а lotului/loturilor

репtru care ач fозt aplicate criterii de durabilitate (lei ttlD):

Codul CPV al lotului/loturilor ропtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate:

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

cel mai Ьчп rа rt calitate-cost п

1з. Reevaluareaofertelor:

1



Рiп prezenta dare de seami, grupul de lчсru dесlаrё сё tеrmепul de a;tepfare pentru icheierea
contractuluilcontractelor indicate а fos' terspecfat (ехсерtёпd cazurile рrеvёzutе de aft.32 аliп,(3) al Legii пr,131
diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum gi сё iп cazul depuneii contestaliilor, acestoa au fosf
ехаmiлаfе 9i so/u|ionate.

Рriп prezenta dare de sеаmЁ, grupul de lucru репtru achizilii сопfirmё corectitudinea desfdgurёrii procadurii de
achizi|ie, fapt репtru care poarta rёsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсаtоrчl grupului de lucru pentru achizilii:

(Numе, Рrепumе)

qNrт

о
е

5

Mihail Giосапч



model-tip
DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 0  
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nrf l(-W0 din mi 2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600151023
Adresa str. Testemiţanu 30
Număr de telefon 0-22-85-23-03
Număr de fax 0-22-72-78-80
E-mail oficial anticameratoionco .md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Serviciul Achiziţii şi Contracte 0 -22-85-26-70; 
achizitii(@,onco.md

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de preţuri aLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1665387512989
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri^ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Utilajului frigorific pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV 39711130-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)

Suma planificată

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

ocds-b3wdpl -MD-1665387512989
https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdpl- 
MD-1665387512989
Data publicării: 10.10.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; 3 e*licitatie-md; □ yptender.md

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

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
0Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; 0Buget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: []

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 321 175,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 11.10. 2022

1

http://www.mtender.sov.md
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Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Litraj

C azul in care litrajul to tal coincide, iar per secţii diferă, 
se va accepta m odelul?.

Expunerea succintă a răspunsului V a conduce-ti strict de param etrii solicitaţi care au 
m arja  destu l de ok

Data transmiterii 17.10. 2022
Data solicitării clarificărilor 11.10.2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
N o frost
V edem  ca cereţi doar in congelator, cat de critic 
im portanta si necesara este cerinţa?

Expunerea succintă a răspunsului C erin ţa obligatorie no  frost, in congelator care e 
necesara  si im portanta, in  frig idere la discreţia 
ofertanţilor.

Data transmiterii 17 .10 .2022
Data solicitării clarificărilor 11.10.2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
B uget
N u  este adecvat param etrilor, rugam  sa reduceţi volum ul 
frigiderului, sau can tita tea  necesară, sau sa anunţaţi o 
noua procedura, cu buget +40%  (consultaţi piaţa, 
preturile  nu sunt re levante si actuale)

Expunerea succintă a răspunsului B ugetul si necesităţile  au fost aprobate re işind  din 
necesităţile reale.

Data transmiterii 17 .10 .2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor

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

5. Până la termen l-limită (data 16.08.2022, ora:12:09), au depus oferta 4 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. Eleam ag SRL 1006600057355 E ugeniu  M oroz

2. B TS Pro SRL 1008600061565 A rcadie Topalo
3. Inoxplus SRL 1011600039984 D um itru  C ovalenco

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Eleam ag SRL B TS Pro SRL Inoxplus SRL

Documer
(Se va consemna prin:

iţele ce constituie oferta
prezentat, neprezentat, nu corespunde)

C erere  de partic ip a re p rezen ta t p re zen ta t p rezen ta t
D eclara ţie  p riv in d  v a lab ilita te a  o fe rte i p re zen ta t p re zen ta t p rezen ta t

2



Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer 
la contul autorităţii contractante

prezentat prezentat prezentat

Specificaţii tehnice prezentat prezentat prezentat
Specificaţie de preţ prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
S e  v a  c o n sm n a  p r in :  p re ze n ta t, n e p re ze n ta t, nu c o re sp u n d e

Nu s-a solicitat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

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

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

P r e ţu l o fe r te i
(fără TVA)

C a n tita te  
şi u n ita te  

d e
m ă su r ă

C o r e sp u n  
d e r e a  cu  
c e r in ţe le  

d e
c a lif ic a r e

C o r e sp u n  
d e r e a  cu  
sp e c if ic a ţ  

iile
te h n ic e

Lotul 1 Frigider cu congelator
Eleamag SRL

102 450,00 15 Buc + +
Lotul 2 Frigeder fără congelator 219 100,00 35 Buc + +

Total oferta Eleamag SRL 321 550,00
Lotul 1 Frigider cu congelator BTS Pro SRL 129 849,75 15 Buc + +

Total oferta BTS Pro SEX 129 849,75
Lotul 1 Frigider cu congelator

Inoxplus SRL
132 596,39 15 Buc + +

Lotul 2 Frigeder fără congelator 284 921,96 35 Buc + +
Total oferta Inoxplus SRL 417 518,35

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

Nu sunt

9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
BTS Pro SRL Preţ majorat
Inoxplus SRL Preţ majorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [I n d ic a ţ i]  

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________
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11.Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12.Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

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

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

C a n tita te  
ş i u n ita te  

d e  m ă su ră

P r e ţu l  
u n ita r  

(fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l  
(fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l  
( in c lu s iv  T V A )

Lotul 1 Frigider cu congelator Eleamag SRL 15 Buc 6 830,00 102 450,00 122 940,00
Lotul 2 Frigeder fără congelator 35 Buc 6 260,00 219 100,00 262 920,00

Total Eleamag SRL 321 550,00 385 860,00

Anularea procedurii de achiziţie publică:
în temeiul art. __alin.___lit ) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Eleamag SRL 25.10.2022 e-mail
BTS Pro SRL 25.10.2022 e-mail
Inoxplus SRL 25.10.2022 e-mail

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

16.Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului este [■] 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) mijloace electronice şi/sau fax □___________
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al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice

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

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

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

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

17.ContractuI de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

D enum irea
op eratoru lu i

econom ic

în trep rin d erea :  
C u cap ita l 
au toh ton /
C u cap ita l 

m ixt/a sociere / 
Cu cap ita l străin

N um ăru l 
şi data  

con tractu lu i/ 
acordu lu i-  

cadru

C od C P V

V aloarea  con tractu lu i T erm en  de 
va lab ilita te  

al
con tractu lu i
/acord u lu i-

cadru

fă r ă  T V A
in c lu s iv

T V A

Eleamag
SRL

Cu capital 
autohton

Nr.379 -C O P  
din 01.11.2022 39711130-9 3 2 1  5 5 0 ,0 0 3 8 5  8 6 0 ,0 0 31.12.2022

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

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □  

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru Sergiu ROBU
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model-tip

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice
de iпсhеiеrе а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr.29l1 din ()l,|1,2022

g
tr

tr

l. Date cu р rе la autoritatca сопtrасtапt:i:

2. f):rte сu rе la procedurir de аtriЬuirс:

Dепumirеа aut contractante pri rrrаriа mun. ceadir-
nT ull.Ceadir-Lun
1()07601 004434
mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin. 91Nчmir de telefo 0(291) 2_04-00

Nчmйr de fax 2{)1) 2-25-04
E-mail olicial lllaгia.ceadirIunga.achizitii
Аdrrэsа de iпr lrttps://cead ir-luп

ct (пumе, рrепltmе, tеlфп, Еfrеmоча Snejana
0(29l) 2_04-00

lдl4ц[ц с ead i гluп sa. ach iziti i

Tipul procedurii atribuire aplicate И Сеrеrеа оfеПеБidе p.eluri
п Licitalie deschisй
п Altele: Ilпdicati

рrосеdurа de ach ie rереtаtй (dupii с
Tipul obicctului
acorrlu lui-cad ru

contractului de achizitie/ п l]uпuгi
п sегчiсii
И I-rrcrёri

obiectul achizitie Lu с rir ri cl е tеrm о izola rе а fata O"l.o,..g.uOin it,i
JY97 lпuп. Ceadir-L
45з21000_3Ctld СРV

Ехрuпеrеа m
аlеgеrеа рrосеd
aplicdrii altor
de.gchisd)

vului/tcmciului privind
i de atribuire (iп cazul

duri decdt licitatia

рrосеdчrа de atri
cadrul portalului g

чirе (se уа iпdiса diп
чеrпаm,епl,аl

Nr: gq{ц[iw,dр 1 -MD- l 6649 54| 4
[,iгr],-ul: https://mterider.gov.md/tenders/ocdi
b3w<]p l -N4D- l 664954 1 40835?tab:contract-notice
Data publicйrii: 05. |0.2022

platforma dc achi blice utilizatй й achizitii.md; п e-licitatie.md; п

рrосеdurа а fost i

achizilii publicc а

clusi iп р|апul de
u toritzi(ii contractan te

ИDа пNu
Link-Lr] сйtrс planul de achizilii pLrblice publicit:
fuццl-s://www.сеаdir-

rlall?q:nod еl7З0
Апuп{ de intc:n(ie ublicat in ВАР (dupd caz)

Link-ul:

Localitate
IDNo
лuI-Еýа

Nr:

Data:



Tehnici qi instru|nent. .рffi
(dupd caz)
Sursa de fiпапfаrе --_-

nAcord-cadru пSistem dinamic ае айиiР
цL!Фа{iе electronicй пСаtаlоg electronic
Иl}ugetdestat; пВ@ИS;
пSltrsе ехtеrпе;
о Alte sursе: Ппdiсаli]

УЦрздgзýtimаlй \ei, fd,rd TVa ()] 8 0С17.00

Data solicitjirii clarifi cirilor
Den u m i rеu о р.ЙБiчluБ.* о- i.
Ехрuпсrеа succintй а solicitirii de
clarificarc
Едрчпеrеа succint:i :r rйspunsului

лзtа_tццqцjФщ

J. Сlаrifiсйri ririvind documenta(ia de аtriЬчirе:
(Se va сопрlеlа iп |azul iп ca'e aufost solicitate clarilic:dri)

4. Modificiri o[erate in documenta{ia de atribuire:
(Se vа сопрlе|а tп c|azul iп саrе au.fost operate mоdфсdri)

[Iпdiса|i SLlrSa utilizatd. si data pubtbartiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе 9i Ccs.t lCe.. о [Iпсliса|i пumdrul de ziteJ
q&Цф.щ9!uпgit (dupd caz)

5, ])iп:i la tcrlltcnrr1-IimitЙ (data 18.10.2022, оrа l0:ClO), аu depus оfеrtа 3 ofertanti:

6, Iпfогпlл(ii privind оfегtеlС c|epuse qi dосumепtеlе de саlifiсаrе Ei aferente DUдЕ prezentate d,e
сйtrе ореrаtоrii economici:

Dспumirе document
Dепumirеа орсrаtоrчIui economic

<<Tu rпасопst ruct>>

SRl-
<<дпrЬоriо>>

SRL

Documente de c:llificare
Se vа соп,\пlпа,

(GREEN
ЕNGIГ{ЕЕRII{G))

SRL

,еZепtаl

Rczu nratu l rnodificirilor
Publicate in BAPialte mijltl:lcelor de
iпfоrmаrе (duрd c,az

Nr. Denurnirca rrpcratorului econonric IDNo Asocia(ii/
administratorii

]
2

<<Тцдп_а соцstru ct>> Ж L
<<Alnlltlгioll !ýltl,

10l46l 1000965 Administrator: chioroslo Ghеоrs he
l0036l l 00l595 Adrninistrator: Chiseev N icrrla

J ((G REIi]I\ ЕГ,IG I NIE EllI NG)) S RL l 0l зб0003б806 Administrator: Ghеоrshе Onu

l)ocumentele се constituie oferta
соп,упtпа рriп:, рrеzепlаt, пtzрrеzепtаt, пu cores,

,eZell litl еZепlаt
1lпаllсiаrл й;i"l ,e:cttlctl

,еZепlч|

ll,a:e п la l
)rеZепlаl

Рrорuпеrеа tеhпiсё !zепlаt
Gаrап{iа репtru oferlii )rеZепl at

l]ая в t<a час гие жение }гg 7

iп: рrеzепlа|, перrеzепlаt, пu cores, чпdе
эrеzеtllаl



декларация о дей
(При.ltол<ение.}Ф [

)твительности оферты
)

рrеzепlаI рrеzепlаl prezeпtc|t

График выполнен
Jф l0)

ля работ (Прилолtение рrеzепlаt рrеzепtаl рrеzепlо,t

!екларация о схо;
(Приложение Nsl]
или
Дек,парация о спи(
выполнсlIных за гI

деяl,еJI bHocT,ll ( J'Jpr

{ем опыте
)

ке oclloBliыx работ,
lследний год
.ltoltctiиe Лч l 3)

рl"еZе'lЧlаl prezeпtat рrеzепtаI

лемонстрац}lя дос
установкам лtlили
оборудованию (пr

гупа к инструментам,
,ехническому

иложение J\Ъ l4)

рrеzеп|аl рrеzепlаt prezeпla{

!емонстрация дос,
(1-Iрилоlкенис Лч l 5

,упа к персоналу preZerllat рrеZепlаt рrеZепtаt

Инфорrчrаrlия об ас
(Приложение Лg l 7

оциации prezettlal рrеzеп|а| рrеzеп|аl

выполнение обяза
нaulогов, сборов и
страхования

,ельств llo оплате
зносов социаJIьного

рrеZеп lat prezetttaI рrеZепlаl

Свидетельство о р(
предприятия. Ехtrа

гистраци и
l

prezett lal prezeпlat рrеzепlаl
Финансовый отчет за 202l год prezalllal preZel? laI prezeп laIсвидетельство про
технической а,ггесl

Рессиоltально- | prezelttut
ации прораба l

рrеzеп|аt рrеzепlаt

Aviz репtru раrtiсiр
de lLrсгlгi din domer
instala(i ilог еliЬеrаt
Suргачеg|tеr,е Теhпi

rге Ia licitaliile publice
itrl construc{iilor ;i
le сittгс Agentia репtru
:d

prezeп,Iat рrеZепlаl 7lrеzепlаl

Cerlil'icat ISO 900l Dl'ezl? ll1'0| prezettIctl prezettlal
Сегt ljcat ISO l400 prezeltlal

7,1rezett laI рrеzепlаtCeпillcat ISO 4500l prezeпlal prezeпtat l prezeпtat
Гараltтийный периl
(миrtимум 5 лет,)

д для работ prezeпlal рrеZепlаt

Свилст,ельсrв,э об с
счета

,крытии банковского prezc:ttlctl рrеzепlа| рrеZепlаl

Сертификаты качес
используеN,lых мате

гва основных
)и€Ulов

рrеZеп lal prezeпlat prezeпlat

!oBepettttocTb (при lеобходимости) неm необхоdцм,осmu неп1
необхоdшuосmu

неm необхоdалц,эсmu

DECLAI{A |-lli Сог"l
М и l l исr-ерсr,ва (I)и Hi

24.11.2020
(Прелост,авJlяоl,ся в

договора)

асно ГIриказа
,гtсов ЛЬ l45 о,г

цень I]олIIисании

pre Zelllql

'Iп.fоrm 
а | i ct pr iv i п d,

lосumепtа|iа de alr
:апd dосumепtul а l

7. Iпl'оrmа{iа р

,пt,tmirеа dосuпlепtеlоr рrеzепlаlе ,се vа iпс]iса iп соп.[оrmitаtе сu ceriп|ele dt'п
ttire ;i ,\е vч сопSеmпа рriп; prezelltat, перrе1епtаt, ttu соrеsрuпdе (tп cazul
;t prezeпlat, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

vind соrсsрчпdеrеа оfеrtеIоr сu ccrin{ete solicitate:

Denumire,a lotuIui Denumirca operatorului
economic

Рrе{ul
ofertei

(йrй ТVА)*

са ntitate
si unitate

de misurй

Corespunde
rеа сч

Crrrespun
dr9Г€? СЦ

3



tеhпiсе" , se уа еtllпа рriп" ,,+" iп cazul corespiчllderii ;i prilt ,,-" iп cazttl tlecores:pttпclerii)

8. Репtru
сеriп{tэlе sta
а stllicitat:

9. Ofcrtantii pingi/descaIifica{i:

* iп cazul utilizdri
(Iпfоrmаliа privi

l0. ModaIitatea

репtru fiесаrе lot й
pentru mai nrulte l
pentru toate loturile
Alte limitагi pгivind

Justitlсагса dcciziei

l1. CriteriuI de

Pre{ul ccl rnai sсёzu
costul cel nlai
Cel mai bun rароrt
Cel mai bun rароrt

(iп cazul iп care iп
iпdiса toaIe criterii

sач cel mаi Ьuп r,

licita|iei electroпice se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе"Corespunderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" si""Corespuпderea сu Speci,fica|iile

rеа uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cuite iп documenta{ia cle atribuire (inclusiv justificarea prelului апоrmаl de scйz:ut) s-

u lolurila сurе att.fosl atribttile iп h,,qza c,riteriilor; cel пlсti Ьttп rctporl cali|ate-.prey
,I calitale-cosl)

de счаluаrе а оfеrtсlоr:

ttгi cu1-1-tuIate п
п
пumйrul de lоtuгi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпcl,icayiJ

а пu аtгiЬui contractul ре loturi:

triЬuirе aplicat:

п
п

litate-pre1 И
,litate-cost п

ldrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vor
de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l2. Irrlb1,1rl:l!ia iпd factorii dc ечаluаrе aplica(i:
(Se va соп,tрlеtu репl

cerinleIe de
calificare

specifica(ii
Ie tehnice

rаtоrul
поmiс

In1'orma(ia sol icitatй RezmatuI rйsрuпsului
rаtоrului economicl

l8.1 0.2022 aconstruct> Запрос обоснования
анормалыlо заltиженной
стоимости работ.
Запрос подтверждения
гарантийного перIIоlIа и
срока выпоJIнения

Предоставил обоснования
анормально заниженной
стоимости работ, а также
подтверждение гарантийного
перио/{а и срока выполнениtя

Denumirea toruIui economic Motivu l rеsрiп gerii/dcscalifi сйri i

rii de ечаluаrе \/аlоаrеа din оfеrtй Punctajul calcula1;
<<T'u rп aconstruct> SRL

708 980,30
тииныи л (месяч)

Периол выпо.пнен

Data
solicitйrii



KAmlrorio)) SRL
769 452,00

нтийный иод (месяц)

(GREEN BNGINEERING) S]тГ

965 246,73
Гарантийный пе од (месяц)

lД ВЫПlОЛНе

i ofertelor
Mtldificйrilcl

l)enumirea lo Dепumirеа
operatorului

cconomic

Cantitate Ei
unitate de
mйsurй

Pre{ul
unitar

fйrй ТVА

Preful total
(fПr5 ТVА)

Лот 1 - Luсгаri
tеrrпоizоlаге а Гаt

gradinita Ns7 mun.
Lunga

ктurпасопstruсt)
SRL

708 980,з0 708 980,30

Dепuпrirеа оrulчi есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
KTurnaconstruct> 25.10.2022
<АmЬоriо>) SRL 25.|0.2022
(GREIEN ENGINE RING) SRL 25.|0,2022

п cazul in саrе va
este t-nai пliсй dec
alin, (3) al Legii n

ivind achiz,iliile

оаrеа estimatй а contractului
t рrаgurilе previzute lа arl.2
. l31 din 3 iulie 2015

l4 б zile in cazul transmiterii "o*i"*ii p.i,i
lrrj_]gqgg9lectronice ;i/satr Гах п
п l l zile in cazul netransmite.ii iomunicari;
гin mijloace electronice qi/sau fax п

I:l. Rceva]lua о t'c rl еlо r:

(Se ycl соmрlе|а iп zul tп care o.fertele aufosr reevaltlate repeta|)

14. lп urmа еха
decis:

Atribtrirea contract lui de aclrizilie publica/acordului-cadru:

е achizilie publicб:

_ lit _.

lucru репrrtt ac:hizili

,ilоr acoпotltic,i itttplicct!i itl 1lt,tlc,c,t.|ttt,ct. clc ctlribt,tit,e cles:llra cleciziile grupului de
,уа realizectzci iп crlпformilctle cl,, pretleclerile ar1.3] al Lagii пr, ]3] сliп з iulie

la publice)

tgtcptare pentru incheierea сtlпtrас|шlui:

20l5 priviпd ac:hizi|i

l(l. TeI,1lleltul de

inбri, eyaluйrii ;i соmраr5rii ofertelor depuse in cadruI рrосеdurii de atribuire s-a

Anularea рrосеdurii

in temeiul аrt. 71 ali

Argumentare:

l5. Iпfоrmаrеа ratorilor economici despre cleciziilc grupului cle Iuсru репtru achizitii:

(Iпfо r tпаr е а o;lc t. а |

Рrе{чI total
(incIusiv
тчА)

1 708 980"30

e-lllail
e-mail
e-mail



n cazul iп саrе
este egalё sau
prevёzt-tte la аrt.
3 iulie 20l5 pri

оаrеа estimatй а contractului
i mаrе decAt pragurile

2 аliп. (З) aI Legii nr. 131 din
ind achiziliile publice

t]llzileincazut traffiffi
rnijloace electronice Ei/sau fax п
i] tOziteffiomuniczml

п mijloace electronice si/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

есопопriс
capital stгrliп

Numйrчl
Ei data

сопtrасtчlчi/
acordului-cadru

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de

valabilitate al
соп t га ctu l uilaco

rd ul ui-cadru

u capital
utohton 01.11.2022 708 980,30 708 980,30 з1.12.202з

Au ltlst a1llicate cri
чеrzi )?

rii дlепtrч achizi{ii publice сlurаЬilе (achizi{ii

vаlоаrеа de achizi
lotului/loturilor 1le
durallilit:rte (Iei

сц ТVА din contract/ contracte :t

tru саrе au fost aplicate criterii de
(iпdiсауisuпlа cu ТVД)

ctlduI Срv rrl lotul
de durabilitate:

i/ltlturiloг репtru саrе ач fost aplicate сгitеrii

criteriul de atrilrui
aplicate сritеrii de

репtru lotul/loturilc репtru саrе au fost
urabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut а

cosIul cel mqi s,ciizttl а

Cel mаi Ьuп raporl calitale-pre|a

Cel пtаi butt rцюrt calilale-cosl а

prevederile TITLU. UI IV CaPitolul I (Calcularea Теrmепulu) alcodului"civil;i;;;"b;;:,iЙiil"""l
l7. Contrrrctul с achizilie/acortlul-catlru incheiat:

18. Iпfоrmа{iа
cazul iп care
cc.ltt l,rac,l, е репlru lol/lolttri рспlrtI Cul,c att fll,slipticate crilerii ,1" rtr,,.obiliir.,t"j,

Рriп praz.ettlo dure
cottlruc,l ul tti/l.
I3l rliп 3 iulie 20l

(Selecta!i tеrшепul
20l5 priviпd achi.

rcce plitlttйrii

Рriп prezelttп clare de
de achiziyie,.fпpt

хе 
?ýteplqre respectat, Calcularea |еrmепеlоr prevdzute de Legea пr, ] з] diп -7 iulieyiile publice, iпсlusiv а termeпelor de a;leptare, se efectueazd iп coпformit(lte cu

riviпd achizi{ii publice rlurаьilе (achizilii verzi) (rubrica datd se сопtр!еtеаzd doar iп
|а procedura de achizilie рuьliсёt atu.fosl aplicate cri|erii de durabilitate qi s-aiпcheicll

sе{tпtri, grupuI cle luсru tlесlпrй cri lеrmепul de a;leplctre репlrч iпclteierea
iпdiсоlе o.fosl respectat (ехсерlапd coatrile prevdz,ute ai o'rt. зz ritiп. (З) al Legi|i пr.priviпd achiziliile рuhliсе )l РrеСUtп qi сd iп cazul сlерuпеrii coпtesta|iilor";i/sau

lr de tпottiloriz,are, uceasleu пu.fosl ехпtлtiппlе ;i solutioпire.

,otttti, gruрul de luсru репlru пchiz,ilii соп|irmd coreclilltrliпea cles.fdsurdrii proceclarii
care ропrld rdsрuпdеrе cottform preyeclerilor legale iп vigoare.

l)спtru achizitii:Сопсluсirtогul gruр

оИ'/*L

п trергi п dc rса:
Сu capital
autohton/
Сu capital

(lVчпtе, llrепutпе)



DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr. 2 din 27.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria s.Valeni
Localitate s.Valeni
IDNO 1007601007066
Adresa Str.Stefan cel Mare
Numdr de telefon 029963382
NumIr de fax 029963238
E-mail oficial or.valeni@yahoo.com
Adresa de internet
Pcrsoana de contact (nume, prenume, telefon,
c-rtruil)

Eni Silvia 07 99951 76 silviaeni33 @yahoo.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

'fi ul nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Procedura de achizifie repetatl (dup_qca4) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Lucrdri

Obicctul achizi(iei Lucrari de reutilare a imobilului existent in Atelier
de tesut covoare

Cod CPV 4s200000-9
Expuncrea motivului/temeiului privind
:rlegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisir)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
porlalultri guvernamental
w t ttt'. nt l t' t t cl e r. gov. nt d )

Nr:
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 664267 542459

Link-ul:
Data public drii:21 .09 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatl n achizitii.md;
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)

Link-ul:
ocds-b3wdp I -MD- I 664267 542459

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

nAcord-cadru oSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd oCatalos electronic

Sursa de finantare oBuget de stat; oBuget local
Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 2051208,001ei



Data solicitlrii clarifi clrilor-
D.^r-it.u oPeratorului economic
E.pr".*" ,uccinti a solicitlrii de

,r.r.o ,u..intd a rlsPunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Sevacompletatncazultncareaufostsolicitateclarificdri)

4. Modific[ri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pfin[ la termenul-limitl (data 07 '10'2022, ora00-:00), au dePus oferta 1 ofertant:

6. Informafii privind ofertele depuse
de citre oPeratorii economici:

qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

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

docuntentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

| ..^^.Iifinirilnr
11,ts, @$idatapublicdriiJ

jlndicasi numdrul de zileJ

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz)
Termen-limiti de depunere Pi deschidere a
ofertelorprelungit @L

Asocia{ii/
administratoriiO.rrrl.t i..a operatorului economic

1022600023727SRL VIC DAR COM

Denumirea ratorului economic
Denumire document SRL VIC DAR

COM
Documentele ce constituie oferta

v a c o ns n1na pr in : pr e z e nt oL-ngp! 1ZSU elL ltu

Propunerea tehnic[

Garanlia pentru ofertd

Documente de
va consmna prin: Prezentat,

Document n

2

IDNONr.

1.



7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteiJinale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fErd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lucrari de
reutilare a
imobilului
existent in
Atelier de
tesut
covoare

SRL VIC DAR
COM

1 883324,1 0 + +

+ +

Data
soliciiirii

,Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: .

Prelul cel mai scdzut

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



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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile onerate

14. in urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decisn:

Atribuirea contractului de aohizilie publicE/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. Tlalin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

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

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

Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economlc

Cantitate si
unitate de

masura

Preful unitar
(fnr5 TVA)

Pre{ul total
(fIr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de
reutilare a
imobilului
existent in
Atelier de
tesut covoare

SRL VIC
DAR COM

1883324,10 2259988,92

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL VIC DAR COM 17,10,2022 TELEFONIC

4



(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionformitite cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectasi termenul de 1$tePtare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaid fn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Catcularea Termenului) al Codului Civil al Republiiii Moldova).

1 7. C ontractul de achrr,ifiel aco rdul-cad ru incheiat :

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru declard cd rermenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind caTurile prevdzute Ai art. SZ ittn. (3) al Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd 'ii cazul depunerii contesialiilor"Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, oceastea aufost examinote Ei solulionite.

Prin prezenta dare de seamd, gru)ut de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poortd rdspundere conform pievedelrilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

--J[t-/ /*a-

In cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este mai mic6 decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax o

11 zile in cazd netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

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

. 11 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice
qi/sau fax n

16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

Numlrul
;i dnta

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru

28,70,2022 1 883324,10 2259989,92 31.122023

w
Prenume)

Dcnumirea
operatorul

ut
economic

Valoarea contractutui

firl l[VA inilusiv tvA

SRL
VIC
DAR

COMM

43 45200000-9

















DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 70 din 25 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă 
Altele: Prin procedură de negociere

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe 
fațadele clădirilor

Cod CPV 45200000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

Procedura de atribuire /хе va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1658932164711
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1658932164711
Data publicării: 27.07.2022

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

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anu 1-2022-2/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 710 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor 28/07/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, incarcati va rog proiectul. Mulțumesc
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, proiect tehnic nu deținem, rugăm să pregătiți 

offerta după conceptul din documentația standard
Data transmiterii 01/08/2022

1
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Data solicitării clarificărilor 28/07/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Bună ziua ofertanții trebuie sa aibă experiență în 

domeniul instalațiilor electrice sau în domeniul 
instalațiilor electrice decorative? Vă rugăm să 
concretizați

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, experiența similară se va lua în considerare, 
doar în domeniul instalațiilor decorative

Data transmiterii 28/07/2022
Data solicitării clarificărilor 28/07/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Pe ce lege va bazați cind solicitați experiența in 

instalațiilor decorative ?
Expunerea succintă a răspunsului Art. 22, din Legea nr. 131 privind achizițiile publice.
Data transmiterii 01/08/2022
Data solicitării clarificărilor 28/07/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Daca ofertantul deține experiența in iluminare stradala, 

rețele electrice interioare si exterioare, iluminat interior, 
va fi descalificat?

Expunerea succintă a răspunsului Menționăm că, se va lua în calcul doar experiența 
similară în domeniul instalațiilor iluminatului decorativ

Data transmiterii 01/08/2022
Data solicitării clarificărilor 28/07/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, dețineți deviz, caiet de sarcini (WinSmeta)? 

Proiectul a fost verificat de verificator de proiecte? 
Devizul a fost elaborat de elaborator de devize si 
verificat de verificator de devize?

Expunerea succintă a răspunsului Rugăm să pregătiți ofertele, conform cerințelor din 
documentația standard

Data transmiterii 01/08/2022
Data solicitării clarificărilor 02/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, dețineți deviz, caiet de sarcini (WinSmeta)? 

Proiectul a fost verificat de verificator de proiecte? 
Devizul a fost elaborat de elaborator de devize si 
verificat de verificator de devize?

Expunerea succintă a răspunsului Nu este in wincmeta
Data transmiterii 02/08/2022
Data solicitării clarificărilor 02/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare buna ziua., rugam sa incarcatsi documentele in format 

Word.
Expunerea succintă a răspunsului Conform regulamentului, documentele se incarca in 

format pdf
Data transmiterii 02/08/2022
Data solicitării clarificărilor 02/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform pct.29 din Hotarirea Guvernului nr.638/2020 - 

In componența caietului de sarcini pentru achiziția 
lucrărilor se includ listele cu cantități de lucrări, 
conform reglementărilor naționale din domeniul 
construcțiilor. Va rugam sa ajustați documentele 
procedurii

Expunerea succintă a răspunsului Pentru aceasta procedura, volumele de lucrări sunt 
prevăzute in documentația standard, in formatul in care



sunt
Data transmiterii 02/08/2022
Data solicitării clarificărilor 02/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Cu tot respectul, dar cum noi sa îndeplinim anexele

7X9 ele 9999999999999999999

Expunerea succintă a răspunsului Exista soluții de formatare
Data transmiterii 03/08/2022
Data solicitării clarificărilor 03/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, cum puteti organiza o procedura de 

ACHIZIȚIE PUBLICA (LUCRĂRI) fara proiect, 
verificare de proiect, deviz si verificarea devizuli? 
Instalația electrica trebuie sa corepunda normelor 
NA1E...

Expunerea succintă a răspunsului Conform caietului de sarcini
Data transmiterii 08/08/2022
Data solicitării clarificărilor 03/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare în lista cu cantități de lucrări la Lotul 1, punctul 15 

„pregătirea canalelor de lumina pe fatadă&apos;&apos; 
care este cantitatea pentru acest punct și punctul 13 tot 
din acest lot din cadrul cantitati materiale, care este 
diametrul și înălțimea pentru țeavă și muftă.

Expunerea succintă a răspunsului Diametrul la țeava din PVC și la mufa este de 16 mm; 
Pregătirea canalelor de lumină pe fațade - strobu 
(săparea șanțurilor)

Data transmiterii 08/08/2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt
(Se va completa in 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 16.08.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:

"Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO
Asociații/ 

administratorii

1. „Zepto” SRL 1018600024414 Dmitrii Rotari
2. „Capital” SRL 1003605002810 Igor Galciuc
3. „Foremcons” SRL 1005600001878 Găină Cristina
4. „Public” SRL 1011600015537 Bumbu Mihail

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Den umire ofertant/candic at
„Zepto”

SRL

Documentul unic de achiziții european DUAE Prezentat
Formularul de deviz nr.3;5;7. Prezentat
Cerere de participare 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))

Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită

Prezentat

Grafic de executare a lucrărilor Prezentat
Declarație privind experiența similară Prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate,

Prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

Prezentat

Informații privind asocierea Prezentat
Angajament terț susținător financiar Prezentat
Declarație terț susținător tehnic Prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici

Prezentat

Declarație terț susținător profesional Prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor si instalațiilor

Prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar Prezentat
Ultimul raport financiar Prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr.

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 
bucată

Corespun 
dere cu 
cerințele 

de 
calificare

Corespur 
derea cu 

specificaț 
ile tehnici

1

Lucrări de instalare a 
iluminatului decorativ pe 
fațadele clădirilor
administrate de direcțiile 
municipale

„Zcpto” SRL 1 506 220,60 1 + +

„Capital” SRL 1 553 266,70 1

„Foremcons” SRI 1 680 754,50 1

2 Lucrări de instalare a 
iluminatului decorativ pe 
fațadele clădirilor
monumente de arhitectură

„Zepto” SRL 879 148,69 1 + +

„Capital” SRL 882 921,98 1

„Public” SRL 883 612,19 1

„Foremcons” SRI 989 689,77 1

* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și 
"Corespunderea cu specificațiile tehnice ", se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii și prin „ -" in cazul necorespunderii) 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii și prin ” în cazul necorespunderii)
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat: Nu sunt

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați: Nu sunt

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente)

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baca criteriilor: ce! mai bun raport calitate-preț sau cel mai hun raport calitale-cost)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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:
va completa in cazul in 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:

rdului-cadru:Atribuirea contractului de achiziție

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 
lucrare

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv
TVA)

Lucrări de instalare a 
iluminatului decorativ 
pe fațadele clădirilor 
administrate de 
direcțiile municipale

„Zepto” SRL
1 1 506 220,60 1 506 220,60 2 862 443,14

Lucrări de instalare a 
iluminatului decorativ 
pe fațadele clădirilor 
monumente de 
arhitectură

1 879 148,69 879 148,69

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 
în temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:_______________________________________________________________
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează in conformitate cu 
prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. „ZEPTO” 06.10.2022 e-mail
„Capital” SRL 06.10.2022 e-mail
Foremcons” SRL 06.10.2022 e-mail
BM PUBLIC" SRL 06.10.2022 e-mail

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

x 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
LI 1 1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □

în cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 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 in conformitate cu prevederile TITLULUI 1У Capitolul / (Calcularea Termenului) a! Codului Civil al Republicii 
Moldova)
17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

V aloarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

S.R.L.
„ZEPTO”

Cu capital 
autohton

61-CA/22
20.10.2022

45200000-0 2 385 369,29 2 862 443,15 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)

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. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor 
și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, ace stea au fost examinate și soluționate.

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

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

-

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achittțîs, «laptșpțnțru care poartă 
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții
Ion BURDIUMOV
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 02 din 1 noiembrie  2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante  
Localitate Primaria Filipeni 
IDNO 1007601004146 
Adresa s. Filipeni, r.Leova 
Număr de telefon 026340236,060673167 
Număr de fax  
E-mail oficial  filipenilv@yahoo.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Camerzan Tudor,026340236 

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 Instrumente didactice digitale in IP Gimnaziul 
Filipeni (repetat) 

 
Cod CPV 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru 

computer 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:   
ocds-b3wdp1-MD-1664964518977 
Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664964518977?tab=contract-
notice 
Data publicării: 14.10.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20048404 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664964518977


Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 269000 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt. 

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt. 

(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 22.10.2022 , ora 15:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 BTS PRO 1008600064565 Bogdan Gnidas 
    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

BTS PRO 
Documentele ce constituie oferta 

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

Specificatii  tehnice prezentat 
Specificatii  de pret prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția de buna executie 
 

prezentat 

Documente de calificare 



 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
 
Specificatii  tehnice prezentat 
Specificatii  de pret prezentat 
DUAE prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Certificat de inregistrare prezentat 
Informatie privind asocierea prezentat 
Declaratie privind lista principalelor livrari 
efectuate in ult.3 ani 

prezentat 

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat 
Scrisoare de garantie bancara prezentat 
Garanția de buna executie prezentat 
Lista subcontractantilor si partea din 
contract care sunt indeplinite de acestia 

prezentat 

Declaratie privind personalul de 
specialitate propus p/u implementarea 
contractului. 

prezentat 

Declaratia tert sustinator financar prezentat 
Angajament privind sustinerea tehnica si 
profesionala a ofertantului/grup.de 
operatori economici. 

prezentat 

Declaratie terta sustinator tehnic prezentat 
Declaratie tert sustinator profesional prezentat 
Caiet de sarcini prezentat 
Declaratii privind dotarile specifice,utilajul 
si echipamentul necesarp/u indeplinirea 
corespunzatoare a contractului 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Garantia p/u bunuri de munim 2 ani prezentat 
Declaratie privind confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi si neincadrarea 
acestora in situatia condamnarii pentru 
participarea la activitati ale unei organizatii 
criminale p/u coruptie,frauda si spalare de 
bani 

prezentat 

Certificate de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal. 

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: 

 
* 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: 0. 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația 
solicitată   

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt . 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 
__________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Lot 1 
Tehnica de 

calcul 

 
BTS PRO 268785 

 
26 

 
+ 

 
+ 



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: 0. 

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

Motivul reevaluării 
ofertelor 

 

Modificările operate  
 

 

 

 

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Lotul 1 
tehnică de 
calcul 

 
BTS PRO 26 

10337.88  
268785 

 
322542 

 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BTS PRO 25.10.2022 SIA RSAP 

(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 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

BTS PRO Capital 
autohton 

40 
01.11.20
22 

30200
000-1 268785 322542 

     
31.12.202
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:  

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   



Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DI] SЕЛМА

de atribuire а contractului de achizi{ii pubtice Е
de iпсhеiеrе а acordului-cadru п

de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 1 din 0lд9l9дфцq29Д

l. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапti:

l)епumirеа autoritйtii contractantc
Localitate l.!_рдqзsццý е |ы YФе__

l 00760l 005280

Adresa

Бiiouna de contact (пuпле, рrепчпхе, tеlе./Ьп,
,Пrrйiт*, l.,Ъьzо is z t l

e-пlail)

,',('.i.,ia bЁt.rui С" preli,ii fit.i.ituli.
пАltсlс: IIц!iу,а|1l

IDNo

Дпuп1 cle inten{ie publicat in ВАР (dtцlci c,ttz)

._!

'Г.r,пi.l qi i"ri.чЙ.пa. ;p;ifl** С. ntiibuЙ
(сlчрu c,ttz)

l\4I)-+2l7 s.('opccac. гll Stctirll Vtlсiа
()]1]ltt j8]/ ()2.+]ltl l]lt

1-1гi lllilt,iactlpccac r/ ]lllai l. гLl

Nг:
I}LttlLtгi l l

. -,ttl l,Llcl,aгl ц

Reslahilireo . ýi mоrlеrпizаt"еtt

iltttllittul slrodul itt satul Сорсепс,,

|'оtlit

Nr: ] l062855

sistemului de
rчiопul $tеfttп

t.ink-Lrl : ocds-b3wdp1 -MD-1 662368481 627

I)ata рLlЬlrсirгii: ()5 septcmbric 2()22

achizirii.lllcl: l c-licitatic.tllc1: i ; 1 рtсrlсiсг.rllс1

ГГ;i_П С;iG рйЛ-d; йБir-iПi р;Бiй purblicat:

ocds-b3wdp1 -MD-1 662368481 627
I)ata:0].0t).]()]] I}z\l) пг.(l()

t z\согtl-саtlгLt tlSistctll clitlarllic tlc lrchizitic

I-icitirtic clcctгtltlicii i i('atltltlg clcctгtltlic

fiIitrr:ct clc sta1: lll}irgct (,N,\\1: I}ttgclt ('NдS:

i :Srlгsс c\tcl,Ilc: ,.,\ltc sLll,sc: llttdiculil
]jj].l9().()0 lci

Nчmйr de telefon
Numiir dc fax
I,,-rnail oficial
Adresa de internet

2. Date сч privire la рrосеdurа cle atribuire:

'Гiрul procedurii de аtriЬuirе aplicate

Гrqq*_qg_цдзФ!зt!r,_rsдgцýJу!урggу)__
Прul obiectului contractului de achizi{ie/

jgоJФ!u!:gФ_rц__ _ + __**_,.-Гйfiййi;цйi '

Cod СРV'I,1,rpun...,, 
motivuluiitcmciului privincl

alegerea рrосесlчrii de atribuire (iп с,uzчl

ctplic,urii ttlltlt, procecluri сlес,fu lic,iluyiu

cle sс,hi,gёi

рлr*,trrа ,rь atribuire (se va iпdica diп cadrul
portttlului guчеrпапlепlаl

Рrtlсесiurа а fost inclusi in рlапчl de

achizi(ii puhlice tt autoritй{ii contractante

Sursa de liпап(аrе

ф



Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
I)сп umirса clperatorulu i economic
Fiхрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare
F)xpunerea sчссiпtй а rйsrruпsulчi
Data transmiterii

J. СIаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se vа completa tп c,azul iп care au./bst ,solicilate clari|icdri)

Sl.\ ttSz\I'

1. Modificiri ореrаtе iп documenta(ia cle atribuire:
(,Чс l,cl c,tltllplelu iп c,ctzul iп с,urе uч /il.st орсrutе пtocli|ic,dri)

I)ublicate iп BAP/alte mijloacelor de

I iпfоlmдrс ( d upu_.c,ctz )

] 
'Геrmеп-Iimilй de depunere qi deschidere а

[gfertg|or plelunglt (сluрd сuz)

f lпt,lic,ttt i.rl//,,\(/ ttl il i:ttlci .si clttltt pthl icLtt.i i f

5. РАпй la tеrmепu|-Iimitй (clata 28.09.2022, оrа l4:58), au clcpus оl't,rtа ,l оfеrtапti:

-rиаi7Й
пumiirul cle zile l

I п.,

l

l.
i,
l;:
l1

Dспumirеа орсrаtоrului cconomic

I)епumirс document

.-- 
IDNO Astlcia{ii/

adm in istratrlrii
lgоr (ialciuc

liйirrii R()lагu

ViorelSjin
l)enis lllcr rrtli

l ()()]6()50()5tt l ()

l()l tl6()002,1-1l 5

l 0()6б()00()2.1{7

l () l ()б()()()з l35()

gi аfеrепtс DlIД}. prezentatc clc

I)еп um irса tlptratorulu i ccontlmic

(Se vа соп.Еmпа рriп,,- prezeпtat. перrез9ццt, !ц с;оry;рlццсlgl
РrоцlпеrеаJецц_lgз __L J)rezentot |. prezental | Й iriрцпr,
Рrоl_uпеrез fiпщ_с!qЦ__ _ l _рrlzецtоl ! рrеz,епlul , iп asteplare
DUAE j l)rezelllol ', рrеzепlul I iп usteptareрrеz.епlпl 

l

" :",:::" 1

iп ctsle1llпre
iп asteptпre
itt usle1llпre
itl u,\lерlчrеёчrйtiu рЙЙ;i"iй -'- -- "-l 'prezettlttl pre?,ctllol I iп ustelltttre

'dupa coz)

l)ocumente de calificare
,\'с l,.l L,?ц|!]1t!|lpl,irl: р а:апlчl, парге:(,ttlсtl. tttt c.tlt.a,,;ylttпcle

Inftlrma{ii gепеrаlе despre ofertant l |riiize|,,t,it 'i- рrе:,епl(ll lll usleplure

tiхрсriсп!1 9imilara
(irafic dc cxccutic

Iixtas din }legistrul de Stat al

р rei.e tt lul
рrе7епtul
pre7etttul

рrе?,епlчl

рrе7,епlоl
рrеzеп!9tt

_ prez,gп!t1|.

рrеz,епlаl

priziilnt

ilSlePlu rC
uSlePlu re
uSlерlчrе
astelltпre

iп a,sleplure

itt ttsle1llure
itt пslерtчrе
itt asle1llare
iп ctsleplare

iп uslaplrtre

l lI

itt

itt
itt

Ъ:':'' i'y,zb:l,To
l ГС'l{ърitаl i sKl. z1,1l)To ; _,.1.ч. i цrl)Fl\__ l SЦl. 1"::, "',__ j I!.FrqTlt() PRIM sRl.

Documentele се constituie oferta

Ultimul rароrt financiar апuаl lttпl iп rtsleplпre

}



certif'icat privind lipsa datbriilrlr

certificat de confbrmitate а

Perioada de garantie а lчсrаrilоr

ь

itt asleplпre

itt usle1llпre
itt usteptпre

(Iп|iп,пlа|iеt priviпd cleпttmirea dос,ttmепlеlоr рrеzепl(llс,\,е l,ct iпcJic,ct iп соп.[irпtilulа с,ч с,еriпlеlе сliп
elocutlleпla|ia de a|ribuire.yi se va сопsепlпа рriп; pre1eпtat, перrеzеплаl, пч coresputtcle (iп cuzttl
ССiПсl сJrlсuпlепtul a.fos,t рrеzепlаl, clar пtt core,s:lltlпclec,ariпleltr cla c,ctli|ic,urc))

'7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

l 
ii ii,ilt toii

|-li orirlr,,,i,

tiп 
аrtчtаrе

Dcnumirea
ltltului

Restabilirca si
modcrniza rеа
sistemului de
iluminat stra
dal in satul
Сорсеас, rп
stefan vоdа

Рrе{чl
ofertei

t!!19 
'| VП l*

897973.71

Denumirea
operatorului

ectlnomic
F'Cl (Japital
SltL
SRl,
ZEP],o

()pcr:tttl ru l cc,tlntlm ic l пfьrmаtiа srllicitatir Rezmatul riispunsului
ореrаlоru lu i ес,опоm ic

F-CI Capital SltL J usti tlсаrеа pretul r.ri оt'еrtсi.
fЬгrпulа de calcrrl la tlianopcra
( Sсris.пr,04/ l 0-0.5 din
04. l0.2022)

(_iоrеsрuпdеrеа

сu spccifica{iile
teh пiсе

953l84.92

iп ct,s,le1,1lara

i.п et.slepletre

* iп с'сtпtI ulili:ёirii licila!iei еlес,lrttпiс,а.х,е l,ч iпсJiс,tt 1lralttl ttlat,lei./irutla
(Iп|ilrmutia рriviпсl "Ссlrе,s:lluпdеrеu L,ll с,еt,iпlеlа clc c,ctli,/ic,cltT, ".1,i "('orc,ч1-1ttпclct,e(l (,ll .s;pac,i/ic,ct iile
lаhпiс,с" , ,le l,|Ll соп,\аmпсl рriп; ,,,|," iп c,azt,tl. c,ore.s;llttпtlarii ,y,i рriп ,,-" iп c,ctzt.tl ttec,tlt.a,s;lluпtlarii)

8. pentru elucidarea чпоr песlаritйli sau сопfirmаrеа uпоr clate рriчiпсl corespunclerca ofertci сч
ссriп{еlе stabilile in" documenta{ia cle alribrrire (inclusiv .iustificarea рrе!ului апоrmаl de scйzut) s-
а stllicitat: .

I ljatal,..-..sollcllarlI
[оriOэOп l. Justitlcarea

рrе{r"rrilоr апоrmаl de
scazute la оIъгtа

ргеzепtаtй. inclusiv
fЬrпltt|а dc calcLrI la
mапорега
(Scris. пг,70 din
03.10.2022)

9. Ol'ertan{ii respingi/descalifica{i:
|,----"l Qеццдцirеа ореrаtоrчlчi economic
l

l,_

l0. Modalitatea dc ечаlчаrе а оtЪrtеlоr:

рсtltгtt llссаrс lot гl '1

рспlгu nrai rtrulte lоturi cunrulate г:

репtгu toate loturile п
petru toata oferta

М tltiv u l rеsрiп gc,ri i/clesca ii fiсй rii
:]1

CvR-
ELIlCl,R()
TANl)I,]N-
I,!ilM SRL

1035703.00

l520809.26

.Iustillcarca dcciziei de а пu atriburi co11tгactLll ре lоtrrгi:

('antitatcsi Ctlrespuntlcrca
unitate de i сu cerinfele deunatalc de i сu сеriпtеIс dc
mйsчri l calificare

Сопltlrm caic | ]

tului de sarcirli lL-_

СопlЬrпl caie l +,

ttrIui de sагсiпi I



l l. Сritеriul de trtribuire aplicat:

Рге{trl се[ nrai scazut fi
('ostLrl ccl nrai scdzutt 1-1

('cl rllai bltll гароrt саlitаtс-ргс1 r l

('cl nlai btttl гuрtlгt calitatc-cost t l

(iп c,ct:ttl iп c,ctl.e iп c,uclrttl proc,eclttгii cle utrihttil,e,\ll11l ttplic,ala пчi lпttlla с'ritаrii clc'ttlribttit'(', .\С l'('i'

iпdiс,сt loctle c,t,ilariilc da аlrihuirе uplic,ula.yi tleпttlltit,t,u ltllttriltlг ttfet'c'tllc')

l2. Iпfоrmа{iа privind lhctorii de ечаluаrе aplicali:

(Sel,ctc:omplelctpeпlru lotttrile саrе аЧ |tlsl atrihlitc iп Ьu:u c,riteriilor; cel пlчi Ьltп t,ctlltlt,I c,uliletlc-praI

sau cel mчi Ьuп raporl cctlilale-cosr)

l 3. Rееча!чаrеа оfеrtеlоr:

(Se l,a c,omple|ct iп c,azul iп c,ara о|ёrtеlе au.|b.st rееччluulс rереlаl)

l мБtir.,li**Бluаiп Ъi.it*lпi- ]

1 M9d|_ficйrile_operate " _ ___.l_ _{ _._

l4. in чrmа ехаmiпйri, ечаlчirii qi соmраrйrii оfеrtеlоr dерчъе in саdrчl procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Dепumirса lotului

Kestrlbilirc,, ;i ЙоС.rпii-а
rеа sistemului de iluminat
stradal in satul Ctlpceac,

f)cnumire:r
opcratorului

ccontlmic

F'CI Capital
SRI.

cantitate
;i unitate

dc
mйsu rй

Сопfоrm
caict rr lu i

de sarcini

Рrеtul
чпitаr
(fйrй
,гч_4)

897973.7:l

Рrс[чl
total
(fПrй
тчд)

tl9797.1.71

Рrе{чl total
(inclusiv
l,Vл)

t()7756tl.J9
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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   01.11.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului  Oclanda 
Localitate s. Oclanda, r.Soroca 
IDNO 1007601003563 
Adresa s.Oclanda, r.Soroca 
Număr de telefon 023044536 
Număr de fax - 
E-mail oficial  oclanda@rambler.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vacari Lidia, 079460464, vacarilidia86@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente la sala sportivă la 
Centrul pentru Tineret din s. Oclanda, r-ul Soroca 

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

Concurs Cererea Ofertelor de Prețuri (lucrari) 

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

Nr: 21064568, ocds-b3wdp1-MD-1664282360187 
 
Data publicării: 27.09.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  708034.76  lei 

 
 

 

 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: da 

(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: da 

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

Rezumatul modificărilor Au fost operate modificări în caietul de sarcini 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

 

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

 

5. Până la termenul-limită: (data 14.10.2022, ora 09:00), au fost depuse oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL Stancom Construct 1019600013953 Stanila Ion 
2 Casabella Group 1014600026503 Corina Cojocaru 
3 MAXCOM PRIM 1009600028556 Turturica Angela 
4 Sanmari - Plast 1018607000207 Costachi Stelian 
5 Avi - Bors 1003600124504 Natalia Jitari 
6 SRL "CMX GRUP" 1022604000283 Coptilet Olesea 
7 S.R.L 'VIC DAR COM' 1022600023727 Ion Obreja 
8 ACTIUNE - M 1019607002002 Moldovan Mircea 
9 SRL Polimer 1004607002235 Victor Svetenco 

10 General One SRL 1016600022037 Cebotarenco Ana 
 

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

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Denumirea ofertant/candidat 
SRL 
Stan
com 
Cons
truct
” 

Ca
sab
ella 
Gr
ou
p 

M
AX
CO
M 
PR
IM 

Sa
nm
ari 
- 

Pla
st 

Avi 
- 

Bors 

SR
L 
"C
M
X 

GR
UP
" 

S.
R.
L 

'VI
C 

DA
R 

CO
M' 

AC
TI
UN
E - 
M 

SR
L 

Pol
im
er 

Ge
ner
al 
On
e 

SR
L 

1 Oferta financiară + Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 
2 DUAE +  
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3 Grafic de executare a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

+ 

4 Cerere de participare (anexa nr. 7) 
 

+ 

5 Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

+ 

6 Declarație privind experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

+ 

7 Declarație privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de 
activitate (anexa nr. 13) 

+ 

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

+ 

9 
 

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului (anexa nr. 
15) 

+ 

10 Lista subcontractanților şi partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceştia (anexa nr. 16) 

+ 

11 Informaţii privind asocierea (anexa nr. 
17) 

+ 

12 Angajament terţ susţinător financiar nu e 
cazul 

13 Angajament privind susţinerea tehnică 
și profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici  -după caz; 

nu e 
cazul 

14 Declaraţie terţ susţinător tehnic   nu e 
cazul 

15 Declaraţie terţ susţinător profesional  nu e 
cazul 

16 Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 
22) 

+ 

17 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale, în conformitate 
cu prevederile legale 

+ 

18 Dovada înregistrării întreprinderii, 
în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul 
este stabilit 

+ 

19 Certificatul de atestare tehnico-
profesională în domeniu dat 

+ 

20 Perioada de garanţie + 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 
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Denumirea 
lotului 

 
Lucrări de 
reparații curente 
a unei porțiuni de 
drum din 
s.Cureșnița, 
com.Holoșnița 
 
 
 

 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

SRL Stancom 
Construct 512761,00 

Conform caietului de sarcini + + 

 Casabella Group 537313,00 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare”   

 MAXCOM  PRIM 555692,78 Ofertantul se află în statut de așteptare   

 Sanmari - Plast 556245,03 Ofertantul se află în statut de așteptare   

 Avi - Bors 566671,17 Ofertantul se află în statut de așteptare   

 SRL "CMX GRUP" 568785,82 Ofertantul se află în statut de așteptare   

 
S.R.L 'VIC DAR 
COM' 568785,82 Ofertantul se află în statut de așteptare 

  

 ACTIUNE - M 603316,77 Ofertantul se află în statut de așteptare   

 SRL Polimer 639933,68 Ofertabtul se află în statut de ațteptare   

 General One SRL 689562,28 Ofertantul se află în statut de așteptare   

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

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

9. Data solicitării 
Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

 
18.10.2022 

SRL Stancom 
Construct 

 În urma constatării că 
prețul ofertat reprezintă 
mai puțin de 85% din 
valoarea lucrărilor 
calculată estimativ lotul 
respectiv , s-a solicitat 
argumentarea și 
justificarea prețului 
anormal de scăzut și 
prezentarea anexei 23 
privind specificația de preț 
după licitația electronică 

- SRL Stancom Construct, posedă 
reduceri la magazinele de 
comercializare a materialelor de 
construcții în valoare de 20%, iar 
cheltuielile de transport a materialelor 
de construcții  au fost diminuate pînă la 
1% din costul acestora. 
-Cuantumul salariului mediu al 
muncitorilor constructori calificați nu 
poate fi mai mic de 51,92 lei/ora, 
cățtigul salarial mediu nominal în 
domeniul construcțiilor fiind de 8774,80 
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lei. Astfel 8774,8 lei :169 ore = 51,92 
lei/ora, iar în cadrul companiei se 
utilizează valoarea de 52,00 lei/ora. 
  -În oferta prezentată au fost reduse 
cheltuielilede regie și beneficiul de 
deviz la 1 %din motiv ca muncitorii să 
fie antrenați în cîmpul muncii. 

 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

11.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

12. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

 

14. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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

Cu capital autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

 
Lucrări de reparații 
curente la sala 
sportivă la Centrul 
pentru Tineret din s. 
Oclanda, r-ul Soroca  
 
 

SRL Stancom 
Construct 

Caietului  
de sarcini 

  
 
512761,00 

 
 
615313,20 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu 
 
În temeiul art.71  
Argumentare:     

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Stancom Construct 21.10.2022 tatiana4you1983@mail.ru 
Casabella Group 21.10.2022 sherban-korinamail.ru 
MAXCOM PRIM 21.10.2022 nicolaie.ciubuc@gmail.com 
Sanmari - Plast 21.10.2022 sanmari-plast@mail.ru 
Avi - Bors 21.10.2022 jitarinata@mail.ru 
SRL "CMX GRUP" 21.10.2022 cmx.grup@mail.com 
S.R.L 'VIC DAR COM' 21.10.2022 obreja_i@gmail.com 
ACTIUNE - M 21.10.2022 actiune.soroca@gmail.com 
SRL Polimer 21.10.2022 polimer-md@mail.com 
General One SRL 21.10.2022 general_one@mail.ru 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  . 

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

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:    

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

 Numărul 
 
Lotului  

Întreprin 
derea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere 
Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 
contrac 
tului/ 
acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabili 
tate al 
contractului/
acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

Lucrări de reparații 
curente la sala 
sportivă la Centrul 
pentru Tineret din 
s. Oclanda, r-ul 
Soroca  
  

SRL Stancom 
Construct 

 

Nr.1 din 
30.10.2022 45200 

000-9 

 
 
512761,00 

 
 
615313.20 Pînă la 

31.12.2022 

















DARE DE SЕАМД

de anulare а procedurii de atribuire

rrrr.6J din О,| . {,l Дае2,

l. Date сu privire la autoritatea contractantй:

2, Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Clarificrtiri рriчiпd clocuIrlcnlir{ia dc atrilrttirc: Nu sunt

4. Modific:jri opcrlttc in doculrrentatia clc atrilruirc: Nu sltt,lt

5. I)ini la tcrmcnul-linritir (data l7.10.2022o tlга ll:()()), au clcpus оlЪrtа 2 tlt'cl,tanti:

Denumirea autoritйtii contractante lцýрggФIqttrl GeIreral al Poliliei al MAI
Localitate mun. Chisirrбr-r
IDNo l013б010000495
Adresa str. Tlraspol 11/1
Numйr de telefon 022-868_1 30
E-mail oficial igp@igp.gov.rnd
Adresa de internet www.politia.rrrd
l)ersoana de contact (пumа, рrепLшlе, tеlе.fЬп,
e-lllctil)

Viсtогiа [,uparr. achizitii@igp. gov.rld;
022-868-265, 067 -402-17 4

'I'ipul procedurii de atribuire aplicate Сегсrеа оl'егtеlоr de рге{r.rгi
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрёt caz) Nг: occls-b3wclp l -MD- 1 6(15 128З4391З
Tipul obiectului contractului de achizitie ВuIlt_tгi
obiectul achizitiei Араrаt de zЬоr fЕrё pilot (dгоrrй)
Cod Сl'V 32500000-8
Вхрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altclr proceduri decdt licita[ia deschisd)
Рr<rсеdurа de atrilruire (se va iпсliссt diп cadrul
р о r l tt l u l u i gLl у е r п u п1 е пt al уry у,, пt t е п d а r. gа!]JлС

Nг: ocds-b3wdp 1 -MD- l бб5 I 283439l 3

Link-r_rl: lrttps://mtetrcleг.gtlv.lrrditerldeгs/ocds-
ЬЗwс[1l l -N4 D- 1 665128З4З9l З?tаЬ:соll1гасt-поtiсс
[)ata pLrl"llicaгii : 07. 1 0.20?,2

|]lщ!!цц{ {с.ц! izilii р ublicc u ti l izat:i acIlizitii.lllcl

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

[)а

I-inl<-Lrl сбlгс planr-rl cie achizilii pLrblicc plrblicat:
https ://politia. rnd/sites/de ttrLr l t/ll les/plan clc acIli zi t
ii 2022.pdГ

Апuп{ dc inten{ie publicat in ВАР (dupd, caz) Data: -

Link-r_rl:
l'ehnici si iпstrumепtе specilice de atribuire Licitalie еlесtгопiсi
Sursa de fiпап{аrе Bttget de stat
Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 70tt 330,00

Nr. Dсп u m i rеа,,1-,.,,r,t u,i, f ii i Й,,ir,i," i. IDNO Asocia{ii/
administratorii

l IIAPID LI]ýK SRL l0076000З5l(ll Viсtоr BACIU
) CAI]OSAL SRI- 1019600026139 AlexaIlclrr_t CASAP



Denumire dосumспt
Dепumirеа ореrаtоrului economic

RAPID LINK SRL САВОSЛL SRL
DUAB + t-
Specifica{ tehn ice -l- +

Specificati сlс ргеq -| +
Dесlага{iе ргiчiпd valabilitatea оfегtеi репtгu о duгаtб cle З0 cle zile
саIепdагistiсе + -|

Ргсzеtltагса de dovezi ргi v i nd cotl Гогпl i tatca ргосi Llse l ог, i cJenti fi сПа
1lгill геfсгiге la sресifiсацii satt stаrlсlагd геlcvalltc + +

Gагаrltiа репtгtt о{Ъгtй l% + +

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

Notci: О./ёrrа se сllй iп a;leptare - Dосttmапlъtl пч eSl,e yizibil репlrъt. ctttl.rlrilct.lcct
ulпlrсtс|сtпl.d, derlarece operalrlru.l, есопrlп,tiс lcl m.опt.еп.lьtl clepttпel"ii clrlcttпleпtclrlr cle cct./,ificctre iп SIд

оlэliпе slctlulul. ,,iп сrlпs,iclerare ".

7. Informa{ia privirrd сtlrеsрuпсlеrса оlЪrtсlоr сu ссriп{сIе solicitate:

* iп cazul ulilizdrii licila!iei el,cc|rrlп.iсa se tlct iltclica prelttl о.fёrtеi./iпсtlе
(IпfЬrmаliСt рriviпсl "Corespttпclerca ctt сеriп!аlе cle cctlificctre" .s,i "Cclre,s,1,1t,tпclercct c:tt ,s:paci.ficttIii/a
lеhПiСе ' , ,Уе Уа СОПSаmП.а Рriп; ,, l " itl cctzltl core,ч1.1ttпclcrii;,i рriп ,,-" iп cctzttl песrlt,еslлuпсlеrii)

8. Репtru elucidarea uпtlr neclaritir(i sau сопfirmаrса uпоr clirtc;rrivilrcl ctlrcsptlnclcrc:r rltъгtсi
сu cerintele stalrilitc iп doculnenta{ia cle atrilruirc (inclusiv.justific:rrea pl.ctului irпоrпrаl clc
sciizut) s-:r stllicititt: Nu sttIl1

9. ОlЪrtап{ii rcspin;i/descalif'ica{i: Ntt sr.tn1

l0. Modalit:ttea cle ечаIuаrс а tlfcrtelor: Репtгtt intгcgtrI lot

11. Critcriul de atrilruire aplicat: Рrе{ul се1 rrlai scizltt

l2. Inf'orma{ia privind fhctorii de счаluаrе aplica{i: Ntt se aplici

13. Reevaluarea оfеrtсlоr: Nrr se aplici

Nr.
lot

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
орегаtоrului

есопоmiс

l)I,c(ul oI'ertei
({Йгr:i'|'Vzt;*

cantitate
gi unitate

de mйsurй

Crlгcs;ltl tttlсгса
ctl ссгiIrtеlе tlс

саlifiсаrс

C-'ol,cs;ltt lttlcrca
ctl spccilicatiiltl

telrnicc

l
Драгаt dc zЬог

f7rгй piIot (сlгопб)

RдрID I-INK
SRt. 550 650,00

l bLrc.

+ +

СДВОSЛI- SRL (l9В l00,00 i- +



t4. in urmа ехаmiпйri, evaluirii si conrparririi tlfertclor clcpuse in саdruI рrоссс|urii clc
atrilruire s-:r decis:

Апulаrеа procedurii de achizific publicir: irl terneiul аrt.7l alin. (1) lit. g) ctin 1,ogea
пr. l З 1i20l 5 privirrd aclriziliile ptrblice

Аrgumепtаrе: i,' сопfогпitаtе cLl dеmегsul Dirесliа managementul ргоiесtеlоr а IGP,
пr.34l57-980Зiпt. dirl 28.10.2022., S-& depistzrt Lln clccala.j l1lагс intrc оl'сгtсlс Iltrtltlciztгc alc
participarr(iloг. Astfel, апаilizа et-ectuatй геflесtё сi diГеrеп!а рге(ului estc с]сtсгt-llirrtrtё de с]еsсгiсгса
insuficierrtй а specifica{iiloг tehnicc si arlunre, а cablttlLri ;i а setultti de ассеsогii саrе si r.llcntilla
aparatul dc zЬоr iIl acliutre la itlйltilllc 24124.

l5. Inforrnarea орсrаtоrilоr econonrici tlсslrrс dcciziilc grullului dc luсгu 1lcttlI.u achizitii:

lttcrtt peпl.t,tt uchiziIii .\,с l,eLtliZe(tzci iп сtlп/tlrпlilсt|е сtt prellerl.erile url, 3l al l,egii tlr. tз t сtiп з iulic
20 l 5 prilli псl uchizi1 i i./ а pulэlice)

16. Теrmепul de a;teptare pcntru inchcierea contractului: Nu se aplica

1 7. Contractul dc achizi{ic/acoгdu|-caclru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса сIаtй se completeazй
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publicй аu fost aplicate criicrii cle
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte репtru lot/loturi репtru саrе аu tbst aplicatc
criterii de durabilitate): Nu se aplici

РriП PrezcttlП dПrе de sаПmЙ, grupul tle luсrч rlесIпrй сi lеrпtапtil dc rqtсрlпrе репlrtt ittcltait:rett

пr, I3l tliп З ittIie 2()15 priviltrl uchizitiile pttblicc ), prccuttt yi <;ti itt c:ttz,ttl clellttttarii сtlttlt:.sltt(iilttr yi,/stttt
racelltioпйrii rupoпrlaltlr dc пttlttiltlri?,rtra, rtc:cslctt utt.f osl e-vtttltiпrпc si sttlttlitlttttlt:,

de oclti7,ilie,.|tt1ll 1lепl.ru cttre роurlй rrlsрuпrlсrе с,оп.|tlrпt prat,arleri!or legule iп t,igttrtt.c,

Сопсluсitоrul Gruрului de luсru репtru achizitii:

Dепumirса operatorului economic Data transmitcrii Moclalitatea clc tгапsIпitеrе
RдPID I.INK SRL

0|.11.2022 епl u il : o//i ca(Qr а 1l i cl l i п k. m d
CABOSAL SRl- а m ct i l : а, с ct,s ct р @,Ь о s, q l s о l ъt l, i cl п s. m cl

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strйin

Numйrul

;i data
contractului/
acordrrItli-

саdru

Сос|

срч

Vаlоаrеа
contractului т'сгпlсп de valabilitate

al
со tl t гtrс( tlltl i/acortltl ltl i-

cittl гtt

Iаrа
тчА

illclttsiv
,гчл

W;.*iT,;,,ftjý

Аlехапdru GANACIUC
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.3  din 01.11.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
Localitate primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
IDNO 1007601001569 
Adresa primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
Număr de telefon 023050900, 23050236 
Număr de fax 023050900, 23050236 
E-mail oficial  timoftica.ala@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Timoftica Ala 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrărilor de Renovarea si extinderea retelei de 
iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6 
 

Cod CPV 45231400-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

Legea 131/2015 privind achizitiile publice 

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662125686293 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046936 
Data publicării: 02.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 

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

□ 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  
(după caz) 

Sistem dinamic de achiziție  

Sursa de finanțare □Buget de stat;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1589940.00 

mailto:timoftica.ala@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046936
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării 
clarificărilor  

7 sept 2022 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

  
Buna ziua. Poz 24 cs 2-1-1 si poz 39 ajustati. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Conform proiectului de executie intocmit si verificat. 

Data transmiterii 7 sept 2022 
 
Data solicitării 
clarificărilor  

  
7 sept 2022 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

  
În ce termen se va efectua achitarea lucrărilor? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

lucrarile se vor achita imediat ce se vor indeplini... 

Data transmiterii 8 sept 2022 
 
Data solicitării 
clarificărilor  

  
7 sept 2022 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Conform art. 30, alin. (1) al Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții 
“Proiectantul, verificatorul de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru 
construcţii, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de şantier atestat, specialistul 
din laboratorul de încercări în construcţii, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor 
ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia 
lucrării, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de 
rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data 
realizării ei.”. Respectiv, intru respectarea normelor legale solicitam sa micsorati la 5 ani 
termenul de garantie a lucrarilor 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

a fost modificat termenul de garantie in anuntul de participare cu 5ani 

Data transmiterii 8 sept 2022 
 
Data solicitării 
clarificărilor  

  
7 sept 2022 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

 Solicitam de a comasa si a indica cerinta privind dovada experientei similare, subpct. 17 si 
20 , pct. 16 al Anuntului de participare,conform pct. 40 din documentația standard publicată 
de Dvs care prevede - pentru a prezenta dovada experieței similare candidații vor respecta 
una din modalități – 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu 
mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului 
de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de 
certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului 
(informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 2) valoarea cumulată a 
tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât 
valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ 
procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări 
de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile 
date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13), dar nicidecum ambele modalități precum 
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solicitați în Anunțul de participare. Acesta cerinta o considerăm drept excesivă, ce 
excedează normele legale aferente achizițiilor publice de lucrări 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

declaratia privind experienta similara autoritatea o solicita 

Data transmiterii 8 sept 2022 
 
Data solicitării 
clarificărilor  

  
7 sept 2022 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

  
Constituirea garanției de bună executie va fi acceptata prin retineri succesive din plata 
facturilor parțiale pentru situațiile de lucrări, până la atingerea unui procent de 5 % din 
valoarea contractului? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

garantia bancara 5% se va transfera esalonat in urma prezentarii procesului verbal de executie 
a contractului, facturii 

Data transmiterii 8 sept 2022, 
 
Data solicitării 
clarificărilor  

9 sept 2022 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Solicitarea de modificare de mai sus fie nu ati inteles-o fie nu doriti sa intelegeti. Conform 
legislatiei citate mai sus dovada experientei similare se face prin 2 modalitati - 1) executarea 
în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea 
viitorului contract, SAU 2)valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an 
de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, dar numai nu ambele 
variante. Modificati Va rog anuntul departicipare 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

ok, a fost exclus din anuntul de participare declaratia similara 

Data transmiterii 9 sept 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

20.09.2022 

Denumirea operatorului 
economic 

Alfa Electro-montaj Grup   

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Conform HG 638/2020, art.132 Autoritatea contractantă – grupul de lucru, cere clarificări: 
Operatorul economic Alfa Electro-montaj Grup  a prezentat AVIZ pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor cu termenul expirat din data de 11.06.2021 
 

Primăria s. Rublenita, r. Soroca solicită ca operatorii economic menționat ce a prezentat oferta la 
achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul 
Soroca, PT 6, de a  prezenta autorității contractante timp de 3 zile, prin poșta de email scrisoare  de 
clarificare cu documentul correct  pentru a lua o decizie corectă conform Legii 131 privind achizițiile 
publice. 
În cazul cînd operatorul economic nu prezintă în termenii stabiliți solicitarea, conform  art.69 alin. (6) 
lit.a) al Legii 131/15  (6) Autoritatea contractantă poate să nu accepte oferta în cazul în care: 
    a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Operatorul economic Alfa Electro-montaj Grup  a expediat documentul solicitat 

Data transmiterii 21.09.2022 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: a fost exclus declaratia similara 

5. Până la termenul-limită (data 16.09.2022, ora 19.47), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
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 administratorii 
1. Alfa Electro-montaj Grup 1010600017752 Barcaru Nicolae 
2 SA"Electromontaj-Nord" 1003602007238 Ciobanu Galina 
3 Emcom E&E 1011600027451 Emil Oprea 
4 CVR-ELECTRO 1006600002447 Viorel Sajin 
5 SRL Zepto 1018600024415 Dmitri Rotari 

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

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de 
operatorii economici 

Documentele solicitate şi alte condiţii, 
cerinţe obligatorii 

Alfa 
Electro-
montaj 
Grup 

SA"Elec
tromont
aj-Nord" 

Emcom 
E&E 

Oferta – Specificația de preț + + + 

DUAE + + + 

Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) + + + 

INCLUSIV documente suplimentare: 

Formularul informație despre ofertant + + + 

Certificat de atribuire a contului bancar + + + 
CERERE DE PARTICIPARE + + + 
DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei + + + 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale 

+ + + 

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ + + 

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

+ + + 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR + + + 
Certificat de securitate si sanatate in munca + + + 
Scrisori de recomandare + + + 
Autorizație cu privire la laborator electrotehnic sau 
contract cu un laborator electrotehnic + + + 

Certificat electriciab autorizat + + + 
 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public national (eliberat de FISC) 

+ + + 

 
+ + + 
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Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate 
 

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + + 
 
Declarație privind personalul despecialitate și/sau a 
experților 

+ + + 

 

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 

Renovarea si 
extinderea retelei 
de iluminat 
stradal din s. 
Rublenita, r-ul 
Soroca, PT 6 

Alfa Electro-
montaj Grup 976 078,11 + + + 

SA"Electromo
ntaj-Nord" 1 055 136,52 + + + 

Emcom E&E 1 104 850,45 + + + 
CVR-
ELECTRO 1 144 488    

SRL Zepto 1 196 857,90    

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 
solicit

ării 

Operator
ul 

economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului economic 

20.09.
2022 
 

Alfa 
Electro
-
montaj 
Grup 
 

În urma examinării 
prețului ofertelor la COP  
Nr. Nr.  
https://mtender.gov.md/te
nders/ocds-b3wdp1-MD-
1662125686293 din 16 
septembrie 2022, 19:47 –
privind achiziționarea 
Lucrărilor de Renovarea 
si extinderea retelei de 
iluminat stradal din s. 
Rublenita, r-ul Soroca, PT 
6, CPV: 45231400-9, 
solicită ca operatorii 
economici menționați ce 
au prezentat oferta la 
concurs, de a  prezenta 
autorității contractante 
timp de 3 zile, prin posta 
de email, scrisoare 
justificativă a ofertei 
anormal de scăzută pentru 
a lua o decizie corectă, 
conform HG 638/2020, 

Compania S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP 

justifica prețul ofertei în cadrul licitație publică pentru lucrările: 
“Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul 
Soroca, PT 6” 
1) Manopera 

 
Conform normelor de deviz, corespunzător caietului de sarcina, consumul de 
resurse umane la realizarea lucrărilor de “Renovarea si extinderea retelei de 
iluminat stradal din s. 
Rublenita, r-ul Soroca, PT 6”, reprezintă 3 514,64 h-om.{daca devizele s-
au întocmit fără excluderea resurselor din norme, atunci aceasta cifra trebuie 
să fie identică atât în devizul estimativ al beneficiarului cât și în devizele 
ofertă ale participantilor la licitație}. 

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real la întreprinderi, indiferent de 
tipul de proprietate sau forma de organizare juridică, s-a stabilit în mărime de 20,71 
lei/ora sau 3500 lei pe lună, calculate pentru un program de 169 ore de muncă, 
conform HG Nr. 165 din 09.03.2010. Modificările la aceasta Hotărâre de Guvern, din 
11.03.2022, impun aplicarea indicelui de actualizare a nivelului de salarizare conform 
Acordului de modificare a Convenției Colective în ramura construcțiilor (2018-2022), 
astfel pentru muncitorii de categoria I, salariul tarifar constituie 29,59 lei/ora. Luând 
în considerare indemnizația de concediu obligatorie de 12,3%, conform art. 112 și 117 
al Codului Muncii Nr. 154 din 28.03.2003, salariul minim pe oră al muncitorului 
constructor de categoria I de calificare, constituie 33,23 lei/ora. Din acest punct de 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293
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art.143 Autoritatea 
contractantă, din proprie 
iniţiativă, precum şi la 
solicitarea Agenţiei, în 
urma controlului efectuat, 
va anula procedura de 
atribuire a contractului de 
achiziţie publică de 
lucrări, dacă ia această 
decizie înainte de data 
transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării 
procedurii de achiziţie 
publică de lucrări, în 
cazul cînd: 

 - valoarea totală a 
fiecărei oferte este mai 
mică de 15% din valoarea 
estimată a lucrărilor, 
calculate în conformitate 
cu prevederile art. 4 din 
Legea nr. 131/2015, cu 
condiția că nici unul 
dintre ofertanți nu a reușit 
să justifice oferta anormal 
de scăzută; 

 

vedere S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP este în acord cu prevederile legilor 
și a normelor în vigoare pe teritoriul RM. 
2) Calcul la utilaje 

b) Cheltuieli de Transport (%) = valoarea matrialelor x0,05. 
 

c) Cheltuieli de Regie construcție (%) = valoarea resureselor + 
asigurarea soc și med + cheltuieli de transport x0,05 si x0,08. 

d) Cheltuieli de Regie montare (%) = valoarea Resureselor 0,48 si x0,52. 
 

1. Beneficiu de Deviz (%) = valoarea resureselor + asigurarea soc și 
med + transport + cheltuieli de regie x0,03 În deviz au fost stipulate materialele 
și utilajul conform caietului de sarcini, deci nu s-a exclus nici o normă sau 
resurs care ar fi influențat suma devizului. 

2. Echipamentele de protecție și evidență, urmează a fi procurate de 
la dealeri importători de utilaje. conform contractelor care le deținem cu 
importatorii putem beneficia de un discount de 20-25%. Și de un grafic de 
achitare a materialelor procurate cu o perioada de grație de 30 zile lucrătoare. 

3. Avem o experiența bogată în domeniul reparațiilor și 
construcției sistemelor electrice de iluminat public în localitățile din 
R.Moldova 

4. Pentru transportarea materialelor vom avea cheltueli mici 
deoarece deținem transportul propriu pentru deservire și pentru efectuarea 
lucrărilor de acest gen. 

5. Cheltuielile de transport 5% mai mic decit pragul maxim admisibil 
pentru localitati din afara municipiului, de 10%. 

6. Cheltueli de regie 48%-52% și 5-8% mai mic decit pragul maxim 
admisibil de 76%. și 

14,5% 
 

7. Beneficiul de deviz 3%, mai mic decit pragul maxim admisibil de 6% 
etc. 

 

SA"Ele
ctromo
ntaj-
Nord" 

Scrisoarea nr. 60/01 din 21.09.2022. 
Prin prezenta, SA,,Electromontaj Nord” Vă comunică urmatoarele 

privind procedura de achiziție publică cu ID ocds-b3wdp1-MD-

1662125686293 referitor la achiziționarea lucrărilor de renovare si extindere 

a retelei de iluminat stradal din satul Rublenita : 

dat fiind faptul că, la nivel național se atestă o criză la lucrările de construcție-

montaj a instalațiilor electrice si pentru funcționarea în continuu a 

intreprinderii a fost luată decizia de a micșora urmatorii coeficienți maximali 

din devizul de cheltuieli: 

• Manopera de la 84,97 lei/h-om la 46,00 lei/h-

om (p.5 din Amendamentul 

CPL.01.02:2012/A2:2022) 

• Cheltuieli de regie la lucrarile de constructie de la 14,5% la 10% 

(Anexa C, p. 4.9, ex. 1 din CP L.01.03-2012) 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293


7 
 

• Cheltuieli de regie la lucrarile de montare de la 76% la 50% 

(Anexa C, p.4.9, ex. 2 din CP L.01.03-2012) 

Beneficiu de deviz de la 6% la 2% (anexa B din CP L.01.05-2012 
Emco
m E&E 

Nu este 

9. Ofertanții respinși: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SA"Electromontaj-Nord" Pret mare 
Emcom E&E Pret mare 
CVR-ELECTRO Pret mare 
SRL Zepto Pret mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot □        

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu este 

13. Reevaluarea ofertelor: nu este 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
Grupul de lucru a acceptat oferta propusă de SRL Alfa Electro-montaj Grup, deoarece suma propusă a 
fost justificată conform Legii 131/15 art.70 de către operatorul economic cu cel mai scăzut preț conform 
criteriului de evaluare stabilit în anunțul de participare  pentru procedura COP  Nr.  
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293 din 16 septembrie 2022,–privind 
achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul 
Soroca, PT 6 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de măsură   

suma total  
(fără TVA) 

suma total 
 (inclusiv TVA) 

Renovarea si extinderea retelei de 
iluminat stradal din s. Rublenita, r-
ul Soroca, PT 6 

SRL Alfa 
Electro-
montaj Grup 

Conform 
devizului de 
cheltuieli 

976 078,11 1171293.73 

Conform ord. nr  145 din 24.11.2020, DECLARAŢIE privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora însituația condamnării  pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de 
bani se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 
ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și 
Agenției Achiziții Publice.  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293
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Anularea procedurii de achiziție publică: nu este 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Alfa Electro-montaj Grup Nr 1273 din 26.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,  
SA"Electromontaj-Nord" Nr 1273 din 26.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,  
Emcom E&E Nr 1273 din 26.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,  
CVR-ELECTRO Nr 1273 din 26.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,  
SRL Zepto Nr 1273 din 26.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,  

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL Alfa 
Electro-montaj 
Grup 

Cu capital 
autohton 

25 
01.11.2022 45231400-9 

 

976 078,11 1171293.73 
31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) nu  
 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) nu  

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut   

 

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

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

 
 
 
 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 















DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

J" incb"i"re а acordului-cadru

;; ;;;Й" а procedtrrii de atribuire

х
tr

tr

Nr. 1 din Q|.t|,2022

Date сu privire la autoritatea contractantf,:

Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Localitate ПотооtOо+тзз

tЧ,r-а, d. ФЦ&д
Nчmir dеД,
E-mail оfiЦt!
дмг* de iпtеrпеt GюЫТ"Ё"tr"' 068978881

te, telefoп,

ie deschisб

пАltеlе: tЦdi9!!!@uireaplicate
РiББГоru q9.зф ыffiБъыБпх Luсriri

achizi{ie/

acordului-cadru
,,servicii de еlаьоrаrе а Рlапului urbanistic

Gепеrаl, in соmuпа Minoileqti, raionulбБ.t"t uchizi{iei

са срчп1400000_2

lui privind
Ехрuпеrеа motlvul
аlеgеrеа рrо cedurri 9- ."|,ibjT :,f:,:*"'
;;r;;;; Zi'Ь, р, о, u dur i de с dt lic it ali а

}qr, о.d*-Ь3*ф 1 -MD- 1 6625499Щ
" 

cadrul

portalului guu"no*,ntoi *,у,ц!эr,dрt"g*,*ф

d caz)
Апuп{ de inten{ie р Link-ul:

; achizilie
а . ., L|л лlлл+-лпiп; пСаtаlоs electronicnlicitalieelectronicб пde atribuire

443966,99 MDLffi.fdrdтvд)Vаlоаrеа estimata ( _

IDNo



Data solicitIrii clarifi фЦl9r

*r.u *..inti а solicitйrii de clarificare
пеrеа succintй а rЁspunsului

3. clarificf,ri privind documenta{ia de аtriьuirе:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. Pfinf, la termenul-Iimitf, (data 26 .09.2022, оrа 15: 00 ), ач depus oferta 4 ofertan{i:

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

Dеrшmirеа operatorului economic
Denumire
dосчmепt Sc

LUхGлZ
SRL

INCP
"Urbanproiect"

Вirочl de
proiectiri

Urban-Des n

UАNr_
PovAR

DUAE prezentat prezentat prezentat

Сеrеrе de раrtiсiраrе prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
ехреriеп!а similarй

prezentat prezentat prezentat

Documentalia de

deviz local, aferente
ofertei

prezentat prezentat prezentat

certificat/sau decizia
de iпrеgistrаrе а

intreprinderii/ sau

prezentat prezentat prezentat

Rezumatul modificйrilor
@ýidatapublicйriiJPubticate in BAP/alte mijloacelor de

Tlпdlca|l пumdrul de zileJTe*r.*timitй de depunere qi deschidere а

ofertelor prelungit (duрd са)

Delrumirea ореrаtоrului economic

100460001 1768SC LUXGAZ SRL
Nadia cravcenco1003600l50288INCP "UrЬапрrо&Ф" TeTentii Liudmila100760б003373Biroul de proiectf,ri UrЬа
Povar Ol1004609003373cANT_PovAR

z

De,rumi.ea ореrаtоrului есопошiс

Data transmiterii



-

extrasul din
Registrul de stat al
persoanelor iuridice

Certificat privind
lipsa datoriilor la
Bugetul de stat

prezentat prezentat prezentat

iпfоrmа|iа рriчiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп coпformitate сu сеriп|еlе diп

iocume'пtaiia de atribuire si se vа сопsеmпi рriп: prezentat, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе (tп cazul

сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

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

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de calificare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specifica|iile

tеЙпiсе" , Se vа ,onrr*no рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tfl cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritn{i sаu сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа

ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului
апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

I)епumirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

Рrе{ul ofertei
(йri TVA)MDL

cantitate
qi unitate
de mйsuri

Corespunderea
сu cerinlele de

calificare

Corespunderea
сч specifica{iile

tehnice

,,Servicii de
еlаьоrаrе а
Рlапчlui
urbanistic
General, in
соmчпа
Mбnoileqti,
rаiопчl
Ungheni,,

Sc LUXGAZ
SRL

279 000,00MDL l proiect Pre{ anormal de
scйzut(solicitat
justificare la
28.09,2022)
Lipsa declara|ie
privind
experienfa
similari

INCP
"Urbanproiect"

280 000,00MDL l proiect

+

Рrе{ апоrmаl de
scбzut(solicitat
justificare la
03.10.2022)

Biroul de
proiectiri
Urban-Design

344 000,00MDL 1 proiect

+

Рrеt anormal de
scёzut(solicitat
justificare 1а

0з.|0.2022)

cANT_PovAR 380 000,00MDL 1 proiect

Data
solicitirii

Operatorul есопоmiс Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului ореrаtоrulчi
economic

28.09.2022 SC LUХGЛZ SRL Justificare рrеt апоrmаl de

scбzut;
lipsa declara{iei privind
experienta similarб

Rйspuns prin Nr.Ol din29,09.2022,

0з.10.2022
INCP "Urbanproiectil Justificare рrе{ апоrmаl de

sclzut;
Rispuns prin пr. 02-2З0 din
1,0,|0.2022

0з.l0.2022 Biroul de proiectiri
Urban-Design

Justificare рrе{ апоrmаl de

scizut;
RЁspuns рriп scrisoarea din
0з.|0.2022

J



9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic Motivul respingerii/descalifi сйrii
SC LUXGAZ SRL Din declaratia privind experienla similarй

in elaborarea puB sa constatat сё
SC,,Luxgaz,,SRL пu а elaborat рбпб in
prezent Planuri Urbanistice Generale,
respectiv пu are ехреriеп!й in acest
domeniu Ei nu а justificat destul de
convingёtor pretul апоrmаl de scёzut.

INCP "Urbanproiect" Nu а fost argumentat pre{ul anormal de scёzut

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot Х
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile
Дltе limitЁri privind numёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut Х
costul cel mai scazf,rt tr

Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

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

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

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modificirile operate

4

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea
Denum rеа operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



14. iп urmа ехаmiпiri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul рrосеdurii de

atribuire s-a decis:

дtriьuirеа contractului de achizi{ie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i |п procedura de atribuire despre deciziile yupului de

l'uciu репtru оЪИrцit se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. 31 aI Legii пr. ] 3l diп 3 iulie

20l5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепul de aqteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de
mйsurй

Pre{ul uпitаr
(fПrП

TvA)MDL

Рrе{ul total
(fhrП

TvA)MDL

Рrе{ul total
(inclusiv

TvA)MDL

,rServicii de
еlаьоrаrе а
Рlапчlчi
urbanistic
Gепеrаl, in
соmuпа
Minoileqti,
raionul
Ungheni,,

Вirочl de proiectiri
Urban-Design

1 proiect
(сопfоrm
caietului de
sarcini)

344 000,00 344 000,00 412800,00

15.Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achйi{ii:

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

SC LUXGAZ SRL l0.10.2022 , e-mail,

INCP "Urbanproiect" l0.|0.2022 , e-mail

Biroul de рrоiесtйri UrЬап-
Design

|0.|0.2022 , е-mаil

CANT_PovAR 10.10.2022 , e-mail

Бсаrrt i, са.е valoarea estimatй а contractului
este mai miсё decбt pragurile prevёzute |а art,2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

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

Б;аru' in саrе valoarea estimatй а contractului
este еgаlё sau mai mare decit pragurile
prevёzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

П t t ,ile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice qi/sau fu* о --
п tc zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. I31 diп 3
'iulie 

20'15 priyiпd achiz'iyiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, Se фсtuеаzd tп coпformitate

сч prevedirile TITLI]L|JI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).



17. Contractul achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Теrmеп de
valabilitate al
contractuluilacor
dului-саdru

vаlоаrеа contractului

Cod СРV

Numirul
qi data
сопtrасtчlui/
acordului-
саdru

Dепчmirеа
operatorului
economic

|4.09.202з
з|,|0.2022Biroul de

proiectйri
Urban-Design

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

doar tп cazul tп rоir lо prirrduro de achizi|ie juьIiсd aufost aplicate cr_iterii de durabilitate

si s-a |псhеiаt сопtrасt/ъопtrасtе peпtru lotilo|uri репtru care aufost aplicate criterii de

durabilitate)з

рriп prezeпta dare cle sеаmd, grшpal de lacra declard сd tеrmепаl de a;teptare репtru tпcheierea

coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cazarile рrеvйzutе de ort. 32 аliп' (3)

al Legii пr. 1з1 diп з iulie 2015 priiiпa aciiztltite pub[ice ), рrесаm si сd iп cazul dерuпеrii

coпtesta|iilor qi/sau recep{ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi

sоluliопаtе.

Рriп рrеzепtа ilare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопftrmd corectitadiпea desfdgardrii

procedurii de ocllizilie,fopt репtru care роаrid ,drpondere сопfоrm preveclerilor legale iп vigoare,

Сопdчсйtоrul grupului de lчсru pentru achizi{ii:

.ф r (fu*Lr2,a
(Numе, Рrепumе)

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile
(achizi{ii verzi)?

(iпdiсаli sumа сu ТVД)
yаlоаrеа de achizi{ie cu Тvд din contract/ contracte а

lotului/loturilor pentru care аu fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/loturilor репtru care аu fost aplicate

criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre1o

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

criteriul de atribuire репtru lotuuloturile pentru саrе аu

fost aplicate criterii de durabilitate:

t.ý-

























DARE DE SEAMA

Nr.- 5 din3t.10.2022
Date cu privire la autoritqteq contractantd:
Denumireau@

3820, tUotaov.+--Ufa
s.Dezghingea primaria Gdgduzia, ,-l- Com.at

Numir Ae tete6n
0298 63-t-87Numir de fax
0298 63-236E-mail oficial

Adresa de internel
P*soan

Bacunuft Itancarrnyu

Date cu privire la procedura de atribuire:

C I ar ifi c dr i pr iv ind do cum ent al i a de atr i bu ir e :

Tiputproceou@
nAltele: flndicatilP"ocedu"a-deaclriziti"-

Tiput oUi*
ag;t'arlui-";;-' achizilie/ Bunuri n ServiciiEJuGri n
Obiectul achiziti

Expunerea

l::-.^"9.11ir, 
de atribuir" rn i),i,i- ffiu,,, ot,o,duri decfu licitalia deschis

M:21064006
tint-ut' o.o.-u@
Data publicari ;, Ig.09t6;ttetr"ryea"""nffi oL.hirilrl.ma;o@

Prg;.edura a fost inclusi in planul de achizi,tiipublice a autoritifii contractante
nDa nNu
Link-ul 

"atr"{nunf ae nt
I,ink-U'f-in
21064006Tehnici gi

(dupd caz) lAcord-cad*
electronici rCatalog electroni 

-'- Eqr*rr
Sursa oe finanja[

rBuget O"
lt$u{se_externe; nAlte sur se: [IndicatilYatoarea estiidiafiET@
514045,00

(se va compreta in cazur tn care aufost soricitate crarificdri)
Data solicitirii clarificerilor
Den umirea operato-luiu*n;rni.



Expunerea succinti a soticitirii de clarificare
Expunerea succintl a rispunsului'
D4ta transmiterii
ModiJicdri operate in documentalia de atribuire

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

Rezumatul modifi cirilor
Pu blicate in BAP/alte -i; toaffi
(dupd ca) [Indicali sursa utilizatd Si data pubticdriiJ

TermenJimitd de depunere qi Oescttide"e a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Pdnd la termenulJimitd (29.09.2022 , ora_r0;00), au depus oferta _2_ofertanli.
Nr. Denumirea operatorului economic .IDNO Asocia{iil

adminisfrnforii
1. SRL Prima-Fichir r00361 t002134 HsaH 9o6aHrara
2 SC Cimtermic 1007605004579 I4naH Tepsr.t

Denumirea o rului economic

Informalii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de cdtre operatorii economici:



ooopyAoBaHHsx

AeKJrapaqur o
c[equaJrlr3r{p oBaHHOM
tlepcoEale,
npegloxeHHoM AJnr

,Bblno.Ilrc,,lff ,1.?,.6,,,?1,,,,,,,,,

T T

Cnr.rcox
cy6no4p.r4urron u
qacTb A0roBopa,
BbINOJIHEHHbIE LIMH
-::1::.i:,:r i::,,,::::i.,. :::: :r.:.:,.ill: :::,:tl:,::::

+ T

:r ' , . r:ir:t:i;t:i::: r:::.ll:.::::': lii; i
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o6racrv
cTpovTeJrbcTBa r{
CHa6XeHI,Ir

+

+ -r

O6uar Jrr.rKBlrrHocrb
100%

+ -r

:.: , :: ..::..i rr::r :

Brtuoruretrr,re
o6.{3arerbcTB rlo
yrurare rianoron ,
c6opon r{ B3HocoB
corpIzlJIBHOro
cTpaxoBaHrrr B
COOTBETCTBIII{

AeilcrByroqlil\4n
3AKOHAMH
nonoxenplxvra PM
na6o crpaurr
perHcTparlulr
odeprasra

^

rrir::: :::i :irii:t.r1.r i :iitl:: til::::::::i:i:r.,,:iii r.:::.,

Extras 3aaepenHar
KOIIHII, STIAAHHTIfi
He no3AHee r{eM 3a 3
Mec{qa

-r T

a

:: t, r : :::::i':;. : ::":;: " ::: :i:il:r :ii: ::rr,:,i:,iii::'

Cepru$rraru
npoSeccuouanruoft
aTTeCTaTMU
pyKoBoAr,rrent
crpofixrz (uona
xaualusauux)

-r

,{oryltlenrur,
ceprraQr,rxarrr,
BbI.UAHHbIE

HE3ABI,ICI,IMbIMII
opraHaMr,r,
[ocpeAcTBoM r(OTopbrx
NOATBEPXAAETC', qTO

oQepraurorra
co6ruolenu



onpeAeJreHHbre
craH,qaprbr
o6ecfl eqeHl,t-fl KaqecrBo

' ".,.i::::

::: . :: : : ,::,,, r:l ,: ": i:::1i:1r I " ':

Cepru$urar o
HaJrIrrIItIll 6armoncroro
CIIETA

-r 'r

3axmoqerrIae
AreHrcrsa no
TexHruecKoMy
Hal3opy ,, ,.

+ +

CepruQuxar ua
pyKoBoAlrrent
cTpoI,ITeJrbcTBa Ha
raNArrfi nu4 paborrt

+ T

fapauruftnnfi neplaog
pa6or ne uenee 3 aer

+ T

CepruQrrar
SECURITATE SI
SANATATE TN
MUNCA

+ T

PerouenAarenrnoe
nr4cbMo

-r +

::: :': :i

CepruQurar KaqecrBo
cTporrTeJrbHbIX
Marepn€IJIoB

-r +

llpe4ocrarurr
o6pasqu rurl{rKt1
(6pycvarru), Koropble
6yayr
ycTaHaBJII4Barbct

+ +

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu coresp.unde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu tor:rtprrdrcerinlelor de calificare)) r'

Infor m al i a pr iv ind c or e sp under e a ofer t el or cu c er inl el e s o I i c it at e :

lbtulni (fErd TVA)*

Vcmpoilcmeo
mpomyapo6
neped
euvuasueit e c.

,Qeszuucrce

Operator economic 1

Prima-Fichir

417630,00 Pa6ora

Operator economic 2
SRL SC Cimtermic

429026,49 Pa6ora

Operator economic 3

Operator economic 4

Operator economic 5

4



* In cazul utilizdrii licitayiei erectronice se va indica prelul oferteifinale(Informayia privind "corespunderea cu cerinlele de catificare." si "Corespunderea cu specificaliiletehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cqztil corrrpurirrii ;i prin ,, -,, in cezttl necorespunderii)

5:::;::*:,,i:::",y::,,:::,::"1|.::y":,":!ntqrea.u?o./ date privind corespunderea ofertei cu cerintete stabitite indocumentalia de atribuire (inctuiiv just,nii"ipritriri ;;;;;;";;;;;;;;f:;"::;;;l:,

Ofert any i i r es p inS i/ des c at ifi c al i :

Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceiuiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care ln cadrul procedurii de atrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea foturilor aferente)

Infor m al i a p r iv ind fa c t or ii de ev al u ar e ap I i c a1 i :

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite fn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate_cost)

Data
soiicitirii

Informa{ia soticitatl

27.07.2022 SRL Prima-Fichir 5aflpoc HaKnaAHbrx
PACXOAOB L\ AOKYMEHTOB

Ia

Denumirea operatorului economic Motivul res rii/descalificirii
llpeAocrasr.ilr" paOo
ycraHaBJrrrBaTbc.rr B Konrr'ecrBe AByx rrrTyK pa3MepOM l0cu*20romqunoft 6 cu or qporr3BoAcrBo IACOBAS coNsrnuc Ho cMereyKi[3'rBaer rryu* 5 DEITB roJrrqrrHa t=4Omml ,{annoe ycnonrae 6unoo6q3arenrguu.(coenacu_o- O6aaeaeuu.fl Ha yqacmue o 3aKynKe nyHKma16 vacmu 25). SkL CIMTERMIC "ru"ri no4 6onrrunr,r .o"r.*r,
KarrecrBo BbrnoJrruleMbrx pa6or!
- OTCYTCTNYCT CCPTUSUXAT SECURITATE SI SANATATE TNMTINCA.
- oQepra orKrroHeHa g Bra,qy srrcoKofi rleuhr, orHocureJrrHonrrurpurunoft o$epru.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n



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

Re ev aluar ea ofert el or :

(se va completa tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
lVlodificirile operate
In urma examindri, evaludrii si compardrii ofertelor depuse tn cadrul procedurii de qtribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. _ lit _.
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribiire despre deciziile grupului delygru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimitie cu prevederile art. 3I af Legl nr. ]31 din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)
Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul d9 asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efecturard fn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) at Codului Civit at fi.epublicii
Moldova).

Contractul de achizitrie/acordul-cadru incheiat :

Denumirea
lotului

'Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mdsuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Prejul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Vcrpoilcvzo
rporyapoB
nepeE
rmunasmeil e
c. lezrmnxe

SRL Prima-
Fichir

pa6ora 417630,00 83526,00 501156,00

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Cimtermic 21.10.2022 J\rs51 Email cimtermic@mail.ru
SRL Prima-Fichir 21.10.2022 i\t551 Email prima-fi chir@bk.ru

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micd dec0t pragurile prevdzutelaart.2 alin. (3)
al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

[ 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
| 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice gi/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. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazultransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax I
tr 16 zile in cazul netransmitetii comr*icarii prin
mijloace electronice qilsau fax n



Denumirea,
operatorului

economrc

Intreprihdg
t..t,.,,,.,r,,.,, ai. fi| t 

..,
r ',CU,capitalt,,r,,,

autohtoh/
,Cu capital

mixt/asociere/
..,Cu.capital

,strlin

,; ..: : I ,i::

" ,Nii.mirul ,.' , qi:data
contractului/

acordului-cadru

Cod
cPv

',tefmen,deil,'
valabilitate

al
ccntractu,lui/
acordului- :' cadiu, .'

SRL Prima-
Fichir

Cu capital
autohton

31.r0.2022
79

4520000
0-9

417630,00 501156,00 30.12.2022

Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in cazul tn care la
procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi
pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta darc de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptate pentru incheierea contractului/contractelor indicate a
fost respectal (exceptdnd caatrile prevdzute de art. 32 alin (3) al Legii nn 131 din 3 iulie 2015 privind achizitjile publice ), precum;i
cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, qceaslea au fost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru uchizilii conJirmd corectitudinea deslldgurdrii procedurii de achizilie,fapt pentru
care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)

Bacurufi Kancamyn

(DA/NU)

Valoarea de achizitie cu TVAIdin eontractl contracte a lotului/lotutitor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

g"dq!l] al totului/lotuiilor:pen11q care au fost,aplicalg criterii de

Criteriul d.intiibuirepCntru,iiotuUlotniile pentu,,,care au'fost-apncate
criterii, de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut d

Cel mai bun raport calitate-preyS

Cel mai bun raport calitate-cost n



mOdel-tip

1. Date сu privire la

2, Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:
procedr"rri i de аtriЬuirе-ДББ

DARE DШ] SЕАIИД

de atribr-rire а contractulr_ri r1e acJhizilii publice
de itrcheiere а асоrdului-rэаdru '-

de апulаrе а procedurii de, аtriЬuirе

Nг,30il din ()J,l 1.2.022
autoritale:r соп tractant:i:

Р;гiпrаriа muпЗБйiрГй
mun.Ceadir-Lun
1007б01 004434
mun,Ceadir-Lunga, str,

tr

п
й

0(291) 2-04-00
0(291) 2-25-Й

imaria.ceadirhrn

Efi"erTova SnejaЙ
0(29l ) 2_04-00

!rrl_aria.cead iri

a.md/

И С]е.еrеа-оЕББiБ p."t*t
п l,icitalie deschisй

*+,.442 l l l00-з

п Altele: [Iпdiсаti
Nr:
И i]unuri
п servicii
п Luсгйri

Nr: ocd 3wd l -MD_ l66659653
ttps://mte

Data:

Den u m irЙайо,.ДДl!Г corrt.aФante

NuпЁr ае ttlbfon
Numйr rle fax
Ii-maiI oficial
$c!rcsa cle iпtеrпЙ
I'сrsоапаБi;iiГа"r*,l UrDU.llla uч сOптасt (пuпlе, рrепuпlе, tеlеfоп,
е-пlаil)

Tipul оьiесtulчГЬопt.ч.tuБГ аГБffi
acordului-cadru

obiec:tul achizi

Ехрuпеrеа mйч@
аlеgсrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplic,cit,ii ctl|,,lr p,rocedt,tri decdl licita!ia
сtе,усhisёt)

Рrосеdurа ,J; atribЙ
с adru l р о r t alului guie r паmе пtа l

Data publici rii: ZЦ.Ю ZlП
!дЩizitii,m/Da пNu
Link-tll сДtrе рlаrпi de achizilii publice publicat:
!!щцll'сеаdir-luп

Рrосесlurа а fost inclusй iп planul de
achizi{ii publice а аutоritй{ii contractante
Anun{a.int.nlie р@
Tehnici;i iп.trumffi
(dupd caz)

Adresa

://сеаdiг-l



sursa de finan /Buget
пSursе exteme;
g:Це surse; flпdicativаlоаrеа est

rivind documenta{ia de atribrril
cazul iп care aufost solicilale

Data solicitirii
rului economic

ti а solicitйrii de

а rйspunsului

te in c|ocumcnta{ia de

iп care au.fost operate

Itezumatul rnodi
I'ublicate in I]AP alte mijloacelor cle 'пdiса|irurrоiiiй@
Termcn-lilniti dc
оfеrtеlоr рrеluп

dсрuпеrе 9i С"..ЬБ.е u 'псliса|i пumаrul de z,iф

Dcnumirea torului economic

3. Сlаrifiсйri

(Se va соп.рlеtа i,

4. Modificйri о

(Se va complela tп

.[nftlrm:rtii ;rri
сйtrе ореrа

фсdri)

5. РАпй la tеrm u1-1inritй (data 01.17.2022n ora :()()), au depus oferta 0 ofertant:

;::"""Жý,сlерusе 
qi documentete de calificare Ei аfеrепtе DUAB prezentate de

Data transnriterii

Asociafii/
administratorii

2



Dc:numire dосчmепt Denumirea о torului economic

РrсlрuпеrЙ Г"".r*"й

Dосu rnente Jъ ." li l't." *

Garantria ре;ЙlББ1не

Заявка наJ.IаБЙ

Свидетель.r"о о iр.м.rрач",
пре,]приятия, Extras
СвидетельсI"о о ;"rема.r"е"*"й
/плате н;Lпогов

9""r.r.rостБЫфЪтпffiйоанцовского счетh
Гарантия nu *iJn*y,
конс|трукцию миним

Ч::Р : 
l I 

]_19С' ЦФдд_:дgqщдц r, о.r, 9DECLARATIE
Согластtо IIриказit МФ Л9l45 от
24.11,.2020

(lП/tlПltОtirt PrItlitlcl daПttmiract c]octtme пlеlоr рrеzепtа,lе se чtl iпd.iса iп сопfоrmitаtе cu сеriпуеlе diпc]oc,ttttteпlttIia tla alr,iL,luire;i se lla соПS,еmп(lрriп; preze:tttat, ttepre7etttat, llrt соrеSрuпсIе (iп cazt1,,,сапd a|octttllctlttll а f,b,s,r рrеzепlсtl, elctr пtt соrеsрuпсlесеt.,iп|еlrlr cle cali/icare))

7, [пfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu сеriп{еlе solicitate:

* lп ctt::ttl ttli/iz,:irii li,:iraliai еlесlrопiсе se ча iпсliса preIlll o./ilrte i.fiпаlе(IП.fОrmаtiСt Priviпcl "('oresptttlclel.e(l сч сеt.iп,|еlс cle'cctlii[,;gal.cl '' .gi ''Cot.e,s,7lttпclerect ctt s.peci/icclIiile|еhпiсе" ,,\,е v(l соп,\е,l11па ]lriп" ,,+" itl cctzul corespuпriia,"ii .yi 1lriп ,,-" itl c.rtzttl песоrеsрuпеЛеrii)
8' РеПtru eluciclarea uПОr neclaritЙ{i sau сопfirmаrса uпоr date privintl соrеsрuпdеrеа ofertei cu

;:1;;Ж;'"bilite 
tП documentalia de atribuire (inclusi"lu.riп"u."u p."1uiuiuno.-ul de scizut) s_

Dепumirе:l lotului Dепumirеа ореrаtоrulчi
economic

Рrеful
ofertei

(Йrё TVA)*

cantitate
si unitate

de шйsurй

Corespunde
rеа cu

сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрuп
derea cu

specifica(ii
le tehniceЛот l - *олу.п""Й

консц)укциrl l шт.

I п fЬrm a(i:l solicitrrtй Rezmatu I rasptl rlsrllui
Орсrаtоrul есопоЙiс

еrаtоrului clconomic

Data
soIicitirii



l respin gerii/aesc?liЙ5 rii

torii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul caIculatпumlrеа operatorr"rlui

Denumire factorul

Motivul rсечаlч
моdiliсйrilе

Dспumirеа lotului

operatorului economic

Лот l - модуЙ;;
конструкция

pentru fiесаrе lot
pentru mai multe
репtru toate lotr:ri
Alte limitйri privi

Justificarea decizi

ll. Сritеriчl de

Pre{ul cel пrаi scёz
costul cel nrai
Cel mai Ьuп rарогt
Cei mai Ьuп rароrt

(iп cazul iп care iп
iпdiссl toal е cri |erii,

13. RеечаIuаrеа

(Se va сопtрlеtа iп

l4. in чrmа exami
decis:

Ьuirе aplicat:

9). Ofertan{ii n;i/descalificaf i:

l0. Modali de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

cunrulate п
п
пumёrul de loturi саrе pot fl аtriЬшitс ;rceluiagi оfеrtапt: [Inclica|iJ
de а пu atribLri contractul ре loturi:

tg
п

litate-pre1 п
itate-cost п

r[еlоr:

ttl iп care rl|Ьrlе|е ctu.fosI raatlctlll,.tc,rIe repeIctl)

ri, еvаluйrii qi соmраrйrii ofertclor depuse in саdrчl рrосесlurii de atribuire s-a

Аtriьuirеа сопtrасtчl de achizigie publicё/acordului-cadru:

cctdrul procedurii de atrib.uire Suп| aplicate mai пlultе crilerii de atribuire, St? УОГе cla atribuire aplicale ;i deпumirect lbtttrilor а.fеrепrе.)
12. Inlbrnr:r{ia vind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va complela ре ':,':lil;;',:::::,rau,fbsr atribuite ilэ ,|-,aza criteriilor; cel mai ьrtп raporl calitate_pre|sau cel пtаi Ьuп



Anularea proceduLrii de achizilie рuЬliсй:

in ttэпrеiLrl art.71alin. (l) lit а).

Argunrentar,e: Не,было подано rrи одноli оферты,

1*ж:1l::аtоrilоr economici despre deciziile grчрulчi de luсrч репtrч achizi{ii:

Mocalitatea ае йййilББ
(Iпfоrmаrео орrrфоrilоr есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuirelucru репlrч achizlfii se realizeaz-a'tn"ionP.*itate сч prevederile art. 3]20 t 5 pt.ivitla achizft i ile publ ice)

despre deciziile grupului de
al Legii пr. ]3l diп ,? iulie

lб. ТеrmепuI de аЕtерtаге репtru incheierea сопtrасlutui:

llyцg achizi 1i i I g prrbl ice

In cazul iп саrе чаl
este mai miсД decДt рrаgurilе prevazute I;-;;:,,-; l ;ii#alin. (3) al Legii [r.. l З l diп З iuliе 2015 ГП

LЦЦДД_!gасе electronice ;i/sau fах п

,l],,1] 
.']. 

ln 
cazul i@,.,n

о "'*"
L] Iб zile in cazuйetransmiterii comunТaii

in nlijloace electronice qi/sau fax п
(Selac,lctli tеrmепt,tl cle aylapIctre respecIaf. Calcularea lc,,l,tlletlelor prevdzule cle Legect пr. ]з] сliп з iulie
'ri!i,;;:;;i;;:!;;,Y;,|;'!!:,?",,:f !*:,:,:i:ji:,ii;:!: ;;'?+,t:p|.are, 

,se eJec|ueazd, iп сопfоrmitаtе cuprevederile TITLuLVr Iv capitolut t /calcula,,o Tu,*,nui}ll'oi,Ъ'"й"7;i1,':;i:;";?:!,'#:,Y:";
I7. Сопtrасtчl de achizilie/acorCul-"uCru incheiat:

Dепuпrilэ1 зlЙБ Data_transr-it.rп

In.cazul,in .u
este egald sau mali mаrе decdt рrаgurilе
|r..ylrчt_. ia аrt. ] alin. (3) al iееi пr, l3l din
]лДg]gЦjщFq achiziliile оiЫi.. 

'

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

lп lrерriпdеrеа:
Сч capital
а utоh lon/
Crr capital

m ixl/asociere/
Сч capilal

striin

Numйrul I

9itlata Cotl
сопlrасluIui/ l Clr\/

асоrdului-саtlru 
l

vаlоаrtэа contractului

]-
firй тVд ] illclusiv

l тчА

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cardru

l8, Iпfьrmа(iа privind achizi{ii publice durаьilе (achizilii verzi) (ruьriса ctatй se completeazi dоаr iп
ж:*,,"#,';J,:T:iJ,ffitlTj:Ji:.1::,l"..Ti;i:;'ф;i:,e critcriicte clurabilitate;is-a incheiat:у11:,* cte реп trч lot/lotu ri bcli tru c:l r; ;,, i;;; ;;ffi ;iilffi ;;IlXiiilБ,

(DA/Nl/)Н]Т 
aPlicate c:riterii pentru achizi{ii publice durabile 1u.,r,iJii;

valtrarear cie rrclrizitie сu ТvА clin ctrntrrtct/ сопtг:rсtе irlotului/lotrrrilor рспtru саrе au fost:tplicate criterii dc c|uгabiiitate(leiMD):

CoduI Cl'\/ al lоtului/lоturilоr pelttru саrе au {bst ap|icat. .,.i*ii а.d u rа llilit;,rte:

rt"a,*t\rrra с, ТrtЦ



сritеriul cle:rtribu
aplicate criterii de

rе pentru lotul/loturile репtru с:
lurabilitate:

гtэ atl fost I Рrеtul cel mailБazut-E-
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-preJ п
Cel mai bun rароrt calitate-cosi п

Рriп prez,eпlo rIп
сопlrпсlului/сопtr
]3l diп 3 iulia 2
rесер|iопdrii rapol

рriп рrеzепlа clare
de achizi|ie,.fпpt рс

сопduсйtоrul рrr

(,/Vumе

de Sеаmd, grupal tlе luсrч l
|e_lor iпdicale o.fosl respeclol (ехс
5,priviпd пchiz.itiile jlublice ), ,elor de moпiloriz,are, oceoslea оu

l sеаmd, grupul cle luсrа репtrч а
ra care poartd rdsрапdеrе сопfоt

чlчi de lucru репtrч achizifii:
(/ Jl;/a.€
ф

teclard сd termet
ерfiпd cozarile рrl
preculll ;i сd iп t

,fost ехаmiпаtе;i s

,cllizilii сопlirmd с,
,пl prevederilor leg

,/(-*-__,абц-
ffiЁiffi

6,ъ_W

W

tul de o$leplare репtru iпсl,tеiеrеа
:чdzulа de arl. 32 аliп. (3) al Legii пr.
:azttl cleputterii conleslo{iilor }Urouiоlu|iопаtе.

oreclitudiпea desfds urdrii proceclurii
ale iп vigoare.

/с_-,,, Z
_./

ч*ъr: --7
рл,gw

ffiф-ъ
к-д--,=н
#,l\W/
{Ё,t;W,#ýу
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DARE DE SEAMA

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

Nr. DS/0112-1 !55_1l6din 0 l .\ 1.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti{ii contractante IMSP Spitalul Raional Strdseni
Localitate Or. Strdseni
IDNO 1 003600 r 58309
Adresa str. T. Ciorbd 11/1
NumIr de telefon (0237\-22-448
Numir de fax (0237\-22-448
E-mail oficial srstraseni@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Cristina MAMALIGA, 067 412 255,
ap. spitalulstraseni@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate /Cererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd
nAltele: ilndicatil

Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr: 2 1 063 343 I ocds-b3wdpl -MD-16627 3 1624840
din09.09.2022

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri / Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Achizilionarea Produse alimentare pentru pacienfii
care beneficiazd de asistenfd medical[ spitaliceascd
qi Produse alimentare pentru pacienfii cu
tuberculozd prin intermediul tichetelor alimentare,
pe parcursul lunilor noiembrie 2l22-ianuarie 2023
(Repetat)

Cod CPV 1 s800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalict
deschisd)

Art. 57 alin. (1) din Legea privind achizitiile
publice nr. 131 din 03.07.2015, care stipuleazd:
"Autoritatea contractantd, prin cererea ofertelor
de preluri, poate atribui contracte de achizilii
publice de bunuri, lucrdri sau servicii, care se
prezintd conform unor speciJicalii concrete, cu
conditria ca valoarea estimatd a achizi[iei sd nu
depdqeascd 800000 de lei pentru bunuri gi servicii
si 2000000 de lei pentru lucrdri."

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t a lul ui guv e r n am e nt al www. mt e nde r. g ov. m d)

Nr: 21065 1 56/ ocds-b3wdp1 -MD-1665033637 665
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD.1 66503 3 637 665?lab:contract-notice
Data publicdrii: 6 oct2022

Platforma de achizitii publice utilizatl / achizitii.md; n e-licitatie.md; o yptender.md
Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autoritl{ii contractante

/Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizitii publice publicat:



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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
/ Licitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; / Buget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; / Alte surse: fBuget propriul

Valoarea estimatfl (ei, fdrd TVA) 358 9t4,37 MDL

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: (Nu este cazul)

Data solicitlrii clarificf, rilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarilicare
ExDunerea succint[ a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentatia de atribuire: (Nu este cazul
Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

findiccrli sursa utilizntd ;i dota publicdriiJ

Termen-limitl de depunere Ei deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz)

findicayi numdrul de zileJ

5. Pflni la termenul-limitd (data 14.10.2022,17:00), au depus oferta 7 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Asocia{ii/
adrninistratori

I

Date de contact

1. SRL Nobil Prest 1010600021038 Calugher
Vadim

murr. Chigindu, str. Plunului, l9ll,
nobi lprest@rnai l.ru, 07 922283 I

2. SRL BAGUETTE t014600037141 Curdova
Svetlana

Bolsacova
Ecaterina

mun. Chiqindu, str. Voluntarilor, 15,
baguette.srl@mail.ru, 068 1 00302

3. Delmix Prim SRL 101060003 i257 Dilan Galina rnun. Chiqin6u, str. 'Iitulescu 39, ap.
4, alexbev@mail.ru, 067 300457

4. ICP Panifcoop a
URECOOP DIN
sTRASENI

1 003600 132567 Vasile Ca'zactr nrun. StriEeni, str, Calea Orheiului,
I 0, pa!.lfcp_Qptlp@tlrsLlrq,

023722209

5. SC "VILLA
PRODOTTI:' S,R.L.

r0t6600007719 Agrici Alexei
Agrici

Vladiniir

rnun. Chiqindu, str. B[cioii Noi, 19,
villaprodotti@rnail.ru, 022846333

6. Credoprint SllL 1003600026963 Costru
Gheorghe

rnun. Chiqindu, str. Vasile Badiu,20,
credo prim@mai Lru, 0 69 1 0263 4

7. ICAP Coopalimenta{ie a
Urecoop Striqeni

1004600001206 Glavan lon mun. Strdqeni, str. $tefan cel Mare,
1 I 7, constantinglavan@grnail.com,

069867995

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calilicare qi aferente DUAE prezentate de
cltre operatorii economici:
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Documentele ce constituie oferta

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

1
Specifica{ii tehnice C C C C C C NC C C C C C NC C C

2 Speciticafii de preJ C C C C C C C C C C C C C C C

3 DUAE C C C C C C C C C C C C C C C

4
Actul/docurrentul de
irnputernicire (dupI

ca7-).

X x X X X X X x X X X x x x C

ie va conse mna
Docr
rin: I

menl
tfezel

ede
ttLt,

:alific
neprej

are
zenta I llu oresl unde

5 Cerere de participare C C C C C C C C C C C C C

6
Declaratie privind
valabilitatea ofertei

C C C C C C C C C C C C C

7

Deolaraf ie privind lista
principalelor Iivrdri

efectuate in ultimii 3
ani de activitate

C C C C C C C C C C C C C

8

Certifi cat de ef'ectuare
sistematic[ a pldtii

impozitelor,
contribufiilor la

bugetul public national

C C C C C C C C C C C C C

9
Raportul financiar/
extrase din raportul

llnanciar

C C C C C C C C C C C C C

r0
Extras din Ilegistrul clc

Stat al pclsoanckrr
i urid ioe

C C C C C C C C C C C C C

1l Certilicat de
inregistrare ollciat6

C C C C C C C C C C C C C



pentru siguranfa
alimentelor

12

Autorizatie Sanitar-
veterinar de

functionare pentru
rniiloacele de transport

C C C C C C C C C C C C C

13

Autoriza{ie Sanitar-
veterinar de
funcfionare a
depozitului

C C C C C C C C C C C C C

14

Certificat care
confirmd calitatea Ei

provenien[a produselor
alimentare (cluof, caz)

C C C C C C NC C C C N C C

15

Certiflcat de calitate si
de provenienla a

materiei prirne (faina,
gr6u), certiltcat de

deIinere a laboratorului
atestat pentru

efectuarea controlului
permanent asupra

calitdtii sau contract cu
asemenea laborator',

pentru Lotul 3 Produse
de panificafie, de

cofetdrie si patiserie.

X X X X X X x X X X x X X

16

Autorizalie Sanitar-
veterinar de

funclionare pentru
recep{i a, abator izar ea
animalelor agricole,

depozitarea gi livrarea
cdrnii

x X x X X x C C C X x X X

17

Certificat de definere a
abatorului sau contract
de prestare a serviciilor
de abatorizare (pentru
fiecare lot de carne in
parte), contract pentru

executarea
investigafiilor de
laborator (pentru

fiecare lot de
carne/lactate in parte).

X X X X X X N C C C x X C

(Infornta{ia privind denumireq docuntentelor prezerrtarc se va indica ln conforntitqte cu cerinlele din
documentaliq de atribuire Si se ye consenlna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare).

*Notd: Plasarea literei X, denotii cd documentul solicitot nu se prezi,ttd pentru lotul men{ionut.
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7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea lotului Denuniirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(flr[ TVA)*

Cantitate qi unitate
de mtrsurI

Corespun
derea cu
cerinfele

de
calificare

Corespund
erea cu

specifica{iil
e tehnice

Lotul2
Diverse produse alimentare

SRL Nobil Prest 25828,00 Conforrn
documentaliei

standard

+ +

Lotul3
Produse de panificafie, de cofettrrie qi

patiserie

ICP Panifcoop a
TJRI]COOP DIN

s]'t{A SIrN I

49123,19 Conform
docLrrnenta!iei

standard

+ +

Lotul4
Cereale

SRL Nobil Frest 36966,94 Conform
documentaliei

standard

+ +

Lotul5
Fructe gi legume transformate

SRL Nobil Prest 6630,00 Conform
documentaliei

standard

+ +

Lotul6
Legume qi fructe proaspete

SRL Nobil Prest 21499,00 Conform
documentaliei

standard

+ +

Lotul T Paste frinoase SRL Nobil Prest 1948,00 Conform
documentatiei

standard

+ +

Lotul S Produse origine
animaltr(carne de pastrre)

SRL Nobil Prest 46697,00 Conform
documentaliei

standard

+

Lotul8 Produse origine
animaltr(carne de pastrre)

Delmix Prim SRL 46697,08 Conform
docurnenta{iei

standard

+

Lotul S Produse origine
animalS(carne de paslre)

SC "VILLA
PRODOTTI"

S,R.L.

53725,00 Conform
documentaliei

standard

+ +

Lotul9
Produse din carne

(parizer, crenvur$te)

SRL Nobil Prest 9963,33 Conform
documentaliei

standard

+ +

Lotul 10 Produse lactate Credoprim SRL 36535, I 9 Conform
documentatiei

standard

+ +

Lotul ll
Produse origine animald(ou5 de

giinE)

Delmix Prirn SRL 2280,00 Conform
clocumenta{iei

standard

+

Lotul ll
Produse origine animali(ou5 de

siinl)

SRL Nobil Prest 28533,33 +

Lotul 12
Produse alimentare pentru pacien{ii

cu tuberculozi prin intermediul
tichetelor alimentare

ICAP
Coopalimenta{ie a
Urecoop Str6qeni

101552,37 Conform
documentafiei

standard

+ +

Lotul 13 Lapte pentru salaria[i care
activeazd in condi{ii nocive de muncl

Cledoprirn SRL 12t2,04 Conform
docurnentaliei

standard

+ +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de cali/icare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consemna
prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" tlt cazul necorespunderii)



8. Pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scflzut) s-a
solicitat:

Data
solicitirii

Operatoru
I economic

Informafia solicitatl Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

21.t0.2022 ,,CREDO

PzuM"
SRL

Grupul de lucru a constatat cd in ofbrta de prel a fost comisd o
greqeald referitor la pozilia Caqcaval, in documentafia de
atribuire cantitatea a fost stabilitd l0 kg, insi "CREDO PRIM"
SRL a majorat cantitatea la 70 kg. fn conformitate cu art. 69
alin. (5) din Legea 13112015 privind achiziliile publice,
autoritatea coutractantA considerd cI ofefta con!ine abateri
neinsemnate de la prevederile docurnentaliei de atribuire, erori
sau omiteri ce pot fi inldturate fbrd a afecta esenfa ei, astfel, se
solicitd prezentarea ofertei de prel semnata electronic prin
rnodificarea cantit6lii poziliei Cagcaval - de la 70 de kg la l0 kg,
in terrnen de 3 zile de la solicitare.

La 21.10.2022, "CREDO
PRIM" SRL, a prezentat
oferta de pre( modificata.

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
operatorul

ui
economic

SRL
Nobil
Prest

n cazul Lotul 8 Produse origine aninrald(carne de pasdre), Delmix Prim SRL, aprezentat Certificatul de calitate
nr,447 din 10.10.2022 nesemnat electronic. In cazul Lotul 11 Produse origine animal6 (oud de gdind), Delrnix
Print SRL, nu a prezentat Certificat care confirmd calitatea qi provenien{a produselor alimentare (ou[ de gdin6).
Astfel, oferta Delmix Prim SRL pentru Lot 8 gi Lot 11, se respinge, in conformitate cu prevederile ar1. 33 alin.
(14) lit. i) qi arr.69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile publice, pct. 105 din
Regulamentul privind rnodul de {inere a Registrului de stat al achiziliilor publice format de Sisternul
informalional automatizat,,Registrul de stat al achiziliilor publice" (MTender) aprobat prin FlotdrArea
Guvernului nr.986 din 10.10.2018 qi pct. 77 subct, l)-2) qi pct. 78 din Documentafia Standard pentru realizarea
achiziliilor publice de bLrnuri qi servicii aprobat prin Ordinul nrinistrului finanfelor nr. I l5 din l5 septembrie
2021.

Delmix
Prim SRL

Motivul respingerii/descalifi cirii

ln cazul Lotului 8 Produse origine anirnalh (carne de pasdre) gi Lotului ll Produse origine animald(oud de
gdini), oferta operatorului economic SRL Nobil Prest, se respinge in conforrnitate cu art.69 atin (6) lit. b) a

Legii nr. 131115 privind achiziliile publice, deoarece nu corespunde cerin{elor tehnice qi anume:
- La Lotul 8 Produse origine anirnald (carne de paslre), Autoritatea Contractantd a solicitat: Pui broiler
eviscerat congelot (produs uutolttort), Pulpe de ptsire (produs outolttort), Piept de positre (produs aulohton),
ins6 SRL Nobil Prest a oferit: Pui broiler eviscerot congelat (Ucraina), Pulpe de prcdre (Ucraina), Piept de
pasdre (Uuains);
-La Lotul 11 Produse origine animald(oud de g6ind), Autoritatea Contractantd a solicitat: Oud de giini dietetice

insd SRL Nobil Plest a oferit: Oud de dietetice

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot /
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant qi Justificarea deciziei de a nu
atribui contractul pe loturi: in cqzul Lotului l2 Produse alintentare pentru pacienlii cu tuberculozd prin
intermediul tichetelor alimentare - Unitatea comercield in mod obligatoritt trebuie sd Jie amplasatd in razct
or. StrdSeni. Vdnzarea Si distribuirea se va eJbctuu in ,spaliul special amenajat de cdtre Vdnzdtor, in baza
bonului detasabil eliberot de institulia ntedicalci pacientului cu valoareq echivalentd de 35 lei pe zi. Dat
fiind faptul cd beneficiarii acestei achizi{ii constituie un segnxent al popula(iei cu un grad de risc sporit
pentru societate (bolnavi de tuberculozd) ,yi tn .scopul .facilitcirii ridicdrii produselor alimentare tn baza
lichetului alimentar, s-a decis de o ntt qlrihui c'rtnlraclul lte loluri.

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scdzut /
Costul cel rnai scAzut tr



Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

12. Informafia privind factorii tle evaluare aplicali: Nu este cazul.

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul.

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. ln urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctaiul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Atribuirea contractului de achizitie public6/acordului-cadru:uirea contractului de ac I
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Pre{ul
unitar
(f[rI
TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv

TVA)

Lotul2
Diverse produse alimentare

SRL Nobil Prest Conform documentafiei
standard

25828,00 29572,50

Lotul3
Produse de panifica{ie, de

cofetlrie qi patiserie

ICP Panifcoop a
URECOOP DIN

sTRASENI

Conform documentatiei
standard

49723,79 53968,41

Lotul4
Cereale

SRL Nobil Prest Con Ibrnr docurnentatiei
sternclard

36966,94 44228,00

Lotul5
Fructe gi legume

transformate

SRL Nobil Prest Conform documentatiei
standard

6630,00 7956,00

Lotul6
Legume qi fructe proaspete

SRL NobilPrest Conform documentatiei
standard

21499,00 23220,00

Lotul T Paste fiinoase SRL Nobil Prest Conform documentaliei
standard

1948,00 2337,60

Lotul 8 Produse origine
animali(carne de paslre)

SC "VILLA
PRODOTTI''

S.R.L.

Conform documentatiei
standard

53725,00 64470,00

Lotul9
Produse din carne

(narizer. crenvurste)

SRL Nobil Prest Conform documentafiei
standard

9963,33 11956,00

Lotul l0 Produse lactate Credoprim SllL Conibrn-r documentatiei
standard

36535,19 39620,00

Lotul 12
Produse alimentare pentru

pacienfii cu tuberculozl
prin intermediul tichetelor

alimentare

ICAP
Coopalimentafie a
Urecoop Strdgeni

Contbrm documentatiei
standard

t01552,37 1t4945,08

Lotul 13 Lapte pentru
salaria(i care activeazl in
conditii nocive de munci

Credoprim SRL Conform documentatiei
standard

1212,04 13 09,00



AnulaLea procedurii de achizitie lCa: u este cazu

Se anuleazi lotul: Temeiul anulirii lotului:
Lotul 1l

Produse origine animal[ (ou[ de
giins)

Art.7l alin. (1), lit. d) din Legea nr,03.07.2015 privind achiziliile publice, au fost
depuse numai oferte care:

- s6nt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
- llu au fost elaborate qi prezentate in confonnitate cu cerintele cuprinse in

documenta{ia de atribuire;

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Nobil Prest 25.t0.2022 ISIA RSAP, e-mail]
SRL BAGUETTE 25.10.2022 ISIA RSAP, e-maiU
Delmix Prim SRL 25.r0.2022 ISIA RSAP, e-maill
ICP Panifcoop a URECOOP
DIN STRASENI

25.10.2022 [SIA RSAP, e-mailJ

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

25.10.2022 [SIA RSAP, e-mailJ

Credoprim SRL 25.10.2022 SIA RSAP, e-mail
ICAP Coopalimenta(ie a
Urecoop Strlseni

25.10.2022

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucnr
pentru achizilii se realizeazdtn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

/ 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau l'ax n
E 1 I zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
rlijloace electronice $i/sau fax r

in cazul in care valoarea estimatf, a contractulni
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevdzute
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 201 5
privind achizitiile publice

tr 11 zile in cazul transrniterii cornunic[rii prin
miiloace electronice si/sau lax r
J 16 zile in cazul netransrniterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax r

(Selectayi termenul de asteptare respectat. Calcularecr lermenelor 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 (Calculareu Termerutlui) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

qi data
contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen cle
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

inclusiv
.TVA

,,NOBIL
PREST"
S.R.L.

Cu capital
autohton

AP-t312022 l 5800000-6 102835,27 119210,10 01.lt.2022-
31.01.202201.11.2022

8

fdrir TVA



Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost r

12. Informafia privind factorii tle evaluare aplica{i: Nu este cazul.

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul. ,

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

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

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Atribuirea contractului de achizitie icd/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
mlsurtr

Preful
unitar
(flrI
TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv

TVA)

Lotul2
Diverse produse alimentare

SRL Nobil Prest Conform documentatiei
standard

25828,00 29572,50

Lotul3
Produse de panifica{ie, de

cofetirie qi patiserie

ICP Panifcoop a
URECOOP DIN

STRASENI

Conform documentatiei
standard

49723,79 53968,41

Lotul4
Cereale

SRL Nobil Prest Conform documentafiei
standard

36966,94 44228,00

Lotul5
Fructe gi legume

transformate

SRL NobilPrest Conform documenta{iei
standard

6630,00 7956,00

Lotul6
Legume qi fructe proaspete

SRL Nobil Prest Conform documentatiei
standard

21499,00 23220,00

Lotul T Paste fiinoase SRL Nobil Prest Conform documentafiei
standard

1948,00 2337,60

Lotul 8 Produse origine
animall(carne de pasire)

SC "VILLA
PRODOTTI"

S.R.L.

Conform documentafiei
standard

53725,00 64470,00

Lotul9
Produse din carne

(parizer. crenvurste)

SRL Nobil Prest Conform documentaliei
standard

9963,33 11956,00

Lotul 10 Produse lactate Credoprinr SRl, Conforn, documentatiei
standard

36535,19 39620,00

Lotul 12
Produse alimentare pentru

pacien{ii cu tuberculoztr
prin intermediul tichetelor

alimentare

ICA P
Coopalimentalie a
Urecoop Strdqeni

Conform documentafiei
standard

101552,37 1 14945,08

Lotul 13 Lapte pentru
salaria(i care activeazi in
conditii nocive de muncl

Credoprim SRL Conform documentafiei
standard

1212,04 1309,00



larea proceduri

(lnformareq operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd tn conJbrmitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv q termenelor de a;teptare, se e/bctueazd tn conforutitate ur
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea T'ermenului) al Codului Civil al llepublicii Moldova).

17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Anu urii de achtzi blica: (Nu este cazu

Se anuleazi lotul: Temeiul anullrii lotului:
Lotul 11

Produse origine animald (oud de
glina)

Art.7l alin. (l), lit, d) din Legea nr.03.07.2015 privind achiziliile publice, au fost
depuse numai oferte care:

- sAut neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
- nu au fost elaborate gi prezentate in conformitate cu cerinlele cuprinse in

docurnentatia de atribuire;

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Nobil Prest 25.10.2022 ISIA RSAP, e-maill
SRL BAGUETTE 25.10.2022 [SIA RSAP, e-mailf
Delmix Prim SRL 2s.10.2022 ISIA RSAP, e-maill
ICP Panifcoop a URECOOP
DIN sTRASENI

25.10.2022 [SIA RSAP, e-maill

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

25.10.2022 ISIA RSAP, e-mailJ

Credoprim SRL 25.10.2022 ISIA RSAP, e-maill
ICAP Coopalimentafie a
Urecoon Strlseni

25.10.2022 ISIA RSAP, e-mailJ

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai rnic6 decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

/ 6 zile in cazul transrniterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax n
tr l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice $i/sau fax n

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egal[ sau mai mare decAt pragurile prevdzute
laart.2 alin. (3) al Legii nr. i31 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
n-rijloace electronice gi/sau fax n
l) \6 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice qi/sau f'ax n

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Numirul
Ei clata

contractului/
acordului-

catl ru

Cod CPV

Valoarea contractului T'ermen cle
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru
t[r5 TVA inclusiv

TVA

,,NOBII,
PREST"
S.R.L.

Cu capital
autohton

AP-1312022 l 5800000-6 102835,21 119270,10 01.tl.2022-
31.01.20230t.11,2022

8



CP
PANIFCOO

PA
URECOOP

DIN
STRA$ENI"

Cu capital
autohton

AP-t412022 1 s800000-6 49723,79 53968,4t 01.tl.2022-
31.01.20230t.tt.2022

S.C.
,,VILLA

PRODOT'fI
,,S.R.I,.

Cu capital
autohton

AP-1512022 I 5800000-6 53725,00 64470,00 0r.Lt.2022-
3t.0r.202301.t|.2022

,,CREDOPR

IM" SRL
Cu capital
autohton

AP-1612022 l 5800000-6 37747,23 40929,00 0t.tl.2022-
31.0r.20D301.tt.2022

ICAP
,,COOPALI

MENTATIE,,A
URECOOP
STRA$ENI

Cu capital
autohton

AP-1712022 I 5800000-6 101552,37 114945,08 0t.tt.2022-
3t.01.2023

0r.1r.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn cazul tn
care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice clurabile
(achizi{ii verzi)?

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

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate: Nu este cazul.

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul clepunerii contestaliilor qi/sau recepliondrii
rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate Ei solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentra achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii de
achizilie,fapt pentru care poartd rdspunclere codorm prevederilor legale tn

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
',-"/-|,'i12 Q-r.<^t " ' ," o(/(/t

(Nume, Prenume)

9

Nu este cazul.

lk
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.          /22   din          .11.2022. 
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 

Licitaţie deschisă 

Procedura de achiziţie repetată 
(după caz) 

-  

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul de achiziţie Scaune pentru aule 

Cod CPV 39100000-3 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerii procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau 
cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1664811230074  
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664811230074?tab=contract-notice 
Data: 03.10.2022 

Platforma de achiziţii publice 
utilizată 

achizitii.md 

Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

BAP nr.79  din  07.10.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_79_3.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA)  1290000,00 
 

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

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
147

natalia.croitoru
Typewriter
01



2 
 

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) 

- 
 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 19.10.2022, ora10:00), au fost depuse 3 (trei) oferte: 
 
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 

Aflux Prim SRL 1008602001596 Scutelnic Vitalie 
Magda SRL 1002600011546 Munteanu Nicolae 
VMS-Companie SRL 1006602003242 Covalciuc Mariana 

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

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

A
flu

x 
Pr

im
 S

R
L

 

M
ag

da
 S

R
L

 

V
M

S-
C

om
pa

ni
e 

 
SR

L
 

Documentele ce constituie oferta    
Specificaţii tehnice prezentat * prezentat 
Specificații de preţ    prezentat * prezentat 
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA prezentat * prezentat 
Formularul standard al DUAE prezentat * prezentat 
Cererea de participare prezentat * prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat * prezentat 
Documente de calificare    
Certificat de atribuire a contului bancar * * prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional 

* * prezentat 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice 

* * prezentat 

Declaraţie de garanţie pe o perioada de minim 24 luni * * prezentat 
* Oferta se află în aşteptare. 
 
 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 



3 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
bunurilor 

Unita
tea de 
măsu

ră 

Canti
-tatea 

Valoarea 
estimată 
fără TVA 

Preţul 
ofertei 
(fără TVA)* 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Corespun
derea cu 
cerinţele 

de 
calificare 

Corespu
nderea 

cu 
specifica

ţiile 
tehnice 

1. Scaune 
pentru aule loc 315 1290000,00 

679875,00 Aflux Prim SRL - - 

967311,45 VMS-Companie 
SRL + + 

1097250,00 Magda SRL * * 
* Oferta se află în aşteptare. 
Constatări/Comentarii:  
- Pentru lotul nr.1 Scaune pentru aule preţul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic 
Aflux Prim SRL. Conform ofertei propuse de către acesta s-a constat prețul acesteia este anormal de 
scăzut. Astfel, la data de 19.10.2022 prin scrisoarea nr.70/1719 s-a solicitat justificarea preţului 
anormal de scăzut. 
Drept răspuns, operatorul economic Aflux Prim SRL prin scrisoarea din 21.10.2022, a comunicat că nu 
poate justifica prețul anormal de scăzut. De asemenea, în scrisoarea dată a fost prezentată poza 
modelului de scaune, care le oferă acesta, unde se constată că acestea nu corespund cerințelor solicitate 
și anume: lipsește Măsuţă rabatabilă din PalMel, lemn sau plastic rigidizat, extrasă din partea laterală 
și Acoperitor spate spătar din plastic sau placaj. Se propune a respinge oferta Aflux Prim SRL pentru 
lotul Scaune pentru aule. 
- Pentru lotul nr.1 Scaune pentru aule, următorul operator economic care a propus ofertă este VMS-
Companie SRL. Oferta acestuia corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat cîştigător 
pentru lotul dat. 
 

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

Data  Operatorul 
economic 

Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

19.10.2022 Aflux Prim SRL justificarea preţului anormal de 
scăzut 

nu poate justifica prețul 
anormal scăzut. 

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Aflux Prim SRL art. 69 alin. 6, lit. d), din Legea 131/2015 – ofertă neconformă 
 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot         
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziţie publică: 
Nr. 
d/o 

Denumirea 
bunurilor 

Unitatea 
de 

măsură 

Canti-
tatea Denumirea 

operatorului 
economic 

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Preţul 
total 
(fără 
TVA) 

Preţul total 
(inclusiv 

TVA) 

1. Scaune pentru aule loc 315 VMS-Companie 
SRL 3070,83 967311,45 1160775,00 
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Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost.  
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Aflux Prim SRL 
24.10.2022 SIA RSAP şi  e-mail Magda SRL 

VMS-Companie SRL 
Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice. 
 
16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice 

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/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. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) Întreprinderea Numărul 

contractului 
Data 

contractului Cod CPV 
Valoarea contractului Termenul de 

valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 VMS-Companie 
SRL 

Cu capital 
autohton 14/ .11.2022 39100000-3 967311,45 1160775,00 30.12.2022 

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate şi soluţionate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice tr
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire X

1. Date

Nr-_!_Z din02.08.2022
cu re la autoritatea contractantl:

Dentmirea autorititii contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate mun. Chisindu
tr)NO 1007601009602
Adresa mun. Chiqindu, str. Teilor, l0
Numir de telefon 022 767575
Numir de fax 022 767575
E-mail oficial pretura. botanica@pmc.md
Adresa de internet h ttps : //www. bota n i ca. m d/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Z. I)ate cu re la ura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri X Licitalie deschisl

nAltele: Fndicatil
Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr: MD - 1654100796560
Tipul obiectului contractului de achizi[ie/
acordului-cadru : '

Bunuri

Obiectul achizifiei Achizigionarea autoturism de serviciu
Cod CPV 34100000-8
Expunerea motivuluiltemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
'proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
por t al ul u i gw ernam ent al www. m t e n d er. g ov. m d\

Nr: MD-l657551245740
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -
MD-1657551245740
Data publiclrii: 11.07 .2022

Platforma de achizifii publice utilizati X achizitii.md; e-licitatie.md; n yptender.md

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

XDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://www.botanica.md/Planul-de-ach izi%C8%9Bii-
2022

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

TghniCi qi instiumente specifice de atiibuire
(dupd eaz) '

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizi{ie nlicitalie
electronic[ nCatalog electronic

Sursa de finanfare X Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; lAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) 320 000

3. Clarificlri privind documentatia de atribuire: Nu sunt
va eta in cazul in core ou fost solicitate clari

DCta solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiteiii



va eta in cazul tn care au ate modilicdri
Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdrid

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

[Indicali numdrul de zileJ

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nu aufost efectuate modificdri

PAni

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

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

7. Informa

x In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se ve consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

9. Ol'erta escalificati:
Dbnumirea opbratorului

economic
Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modatitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndicayiJ

5. Piini la termenul-limitl (data 02.08.2022, ora 10:00), nu a fost denusi nici o ofertl:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/

administratorii
1.

Denumire document
Denumirea operatorului

economic

Documentele ce constituie oferta

a nd corespunderea ol'ertelor cu ceri solic tate

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei

(fdri TVA)*

Cantitate
qi irnitate

de
masura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Data
solibitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsu!1i operatorului
economlc



Justificarea decizieide a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut X
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre! n

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(se va completa pentru loturile care au fost itributte tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

sau cel mai bun calitate-cost

in enzti in aare ele au fost reevaluate

Motivul reevalu[rii ofertelo r
Modincnrite oberate

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

decis:

Cel mai bun raport calitate-cost n
jk;;"i t, cire tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indtca toate criteriile de oiibuirt aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.Tlalin. (1) lit. a) al Legiil312015' . , , e,.-
Argumentar e-. Autoritatea contractantd, din proprie ini(iativd, anuleazd' procedura de atribuire

a contractului ile achizi(ii publice, dacd ia o""orid tlecizie tnainte de data transmiterii comunicdrii

privind rezultatul aplicdrii procedurii de achizi(ie pablicd, tn urmdtoarele cazuti:

a) nu afost dePusd nici o ofertd;

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupulili de

lucru pentru achizilii se realizeazd tn c:onformitite cu prevederile art. 31 al Legii nr' 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)
incheierea contractului:

Valoarea din ofertiFactorii de evaluare
Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul n
13. Reevaluarea ofertelor:

Denumirea lotului Donumirea.
operatorflui

economlc

Cantitate qi
unitate de
mlsuid

Pre{ul unitar
(fiie rv,q,)

Pre(ul total
(mrd TVA)

PreJul
total

(inclu3iv
,,:TVA)i..

r.ilnr ecnnomici des deciziile lui de ucru pentru achizi{ii:
,Data transmitCrii' Modalitatea de transmitere

ffistimata a contractului este

mai micl decdt pragurile prevdzute la att' 2 alin' (3)

al Legii nr. 13 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile
publice

n 6 zite ln Cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice $i/sau fq4 g--------
! lt ,ile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice silsau fax n

iffi6acontractuluieste
egall sau mai mare dec6t pragurile prevlzute laxL2
utin. fgl al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmlteru comunlcarll pnn
miiloace electronice Ei/sau fax u
n tA rite in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



(Selectayi termenul d? o;te?tare respectat. Calculqrea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitatecu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenuiuil al Codului Civit al Republiciil{oldova).
17. Contractul de

rnforma{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar incazul in care la procedura-de achizilie pubticd aufost aplicate'criterii de durabilitate $i s-a tncheiatcontract/contrqcte pentru lot/loturi orit u care oil fnst nnlirnto .-,rr--0, )^--).:,.::;'r"r",:::^\-^,

?:ri:":"::t/::t::"?!::indicate a fost respectat (exceptdnd "";;;;i;;;;;;r;ri{#i.' ,5 (3) al Legii
qi/sau

proceduriide achiz4ie,fapt pentru care poartd rdspundere conforw
Conducltorrrl ,grup-ului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)

tu a cordul-cadru incheiat: nu snnf

Denumirea
operatorului

ebonomic

tntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixf/asociere/
Cu capital

strtrin

Numirul
qi data

contractuluV
acordului-Cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractuluil
acordului-

cadru
*f{liu:.''i

I f""# 
ufuot" criterii pentru achizifii pubrice durabile (acniziui

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte alotului/Ioturilor pentru care au fost apricate criterii de

fJilt 
""J,il,at 

lotutuiloturiloi pentru care au fost apticate criterii

apticate criierii ae aurauiiit;; 
I

Prin

(DA/NU)

(indicayi suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pretr n
Cel mai bun raport calitate-cost tr

ffi
ivWffi#t
ffi).b



















model-tip

DARE DE

de atribuire a contractului

Nr. 02 din 01 .11.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentatia de atribuirc:
(se va completa fn cazur fn care aufbst soricitate ctarificdri)

I 0 sept 2022, 1

SEAMA

de achizijii publice E

Denumirea autoritfl{ii contractante Primaria com DraslLeni 
-

Localitate s.Drasliceni
IDNO t007601010242
!4lresa i s .  Dras l i cen i  r - l  Cr iu len i
Numdr de telefon 024873236. 024813280
Numir de fax 024873236
E-mail oficial primari a@dras l i cen i . m d
Adresa de internet ursu-c ontab 1l@,mail.r n

BuzuPetru (069049556)

Tipul proceduri i  de atr ibuire apl icate dLici tat ie deschisd
Proce4ura de achizi{ie ,epetate @upd.*t Nr :
Tipul obiectului contractului de
achizitie/ aco rd ului-cad ru

lucrdri

Obrectul abhizitiei Lucran de reparatle capitala (reconstructie) a Sali i sportive
din s.  Drasl iceni  r .  Cr iu lenr

Cod CPV 45400000- 1
Expunerea motivului/te-e@
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
pro q edur i; dec dt I icit alict des chis d)

Nu se  ap l t ca

Procedura de atr ibuir" 6if f i
p ortalului guv e(na,rnental www. mt ender. gov.mcl.\

Nr:21063220
ocds-b3wdp 1 -MD - 1 6621 03 5 63 5 67

rrarrorma de achizitii publice utilizatl f f i  achizit i i .md;
Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autoriti{ii contractante

E D a
Link-ul cdtre planul de achizitii publice publi".af
d ras l i cen  i .md
Data:
tn rk -u l :  BAP' *znaT. f f i

Anunt de intenfie publicat inB|p (r pd rr,4

Tehnici gi instrumente specifi- de ,t.ibui."
(dupd iqz) '
Sursa de finantare

Valoarea estimati (/ei, fdia f ft.,t1

Data solicitdrii clarffi clrilor
Denumirea operatorului  . .onori" Nu se afiqeazd



Expunerea succlntl a solicitdrii de clarificare Buna ziua, va rugam sa pubticati rechizitele bancare in
vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii
contractante, mu ltum im antic ipat.

Expunerea succinti a r[spunsului PRIMARIA COM DRASL]CENI C.F, 1OOj6OIOIN42 tEI
024813280 TREZMD2X MF-TR Centru - Criuleni
Ministerul Finantelor - Trezoreria. de Stat
MDI  TTRPCEC5l  84 I  OAO I  54RA A

Data transmiterii I  2  scp t  2012 ,  08 : i  I

Data solicitdrii clarifi cdrilor tjrgP!?021_1q4e _
Nu se afiqeazd---::-;-'--:-; -;
po^tn 147 din lucrarile de constructi i, IzF54A este
anulata. . .cum nrocedam?

Denumirea operatorului  economic
Expuneiea succintl a sotieitt;iA; 

"lu.ifi"are
Expunerea succint l  a r ispunsului suna  z rua  I  A  l os t  mod i l i ca t  ca ie tu l  de  sa rc in i
Data transmiterii I  9 sept 2022, I  l :05

4. Modificdri

(Se va completa tn

operate in documentafia de atribuire:
cazul tn care aufost operate modfficdri)

Rezumatui modifi clrilor s-a modificat o pozitie din caietul de sarcini
Publicate in BAP/altemilloacelo. de info.nra.e SIA  RSAP

Termen-limiti cle depunere qitl.s"t i,t"r" u
ofertelor prelungit (dupd caz)

NLr se apl icd

5. Pin[ la termenul-limit[ (data 04.10.2022, ora l1:03 ),  au deprrs oferta I  ofertant i :

6'Informafu privind ofertele depuse gi documelGle de calificare Ei aferente DuAE;.er.ntate decAtre operatorii economici :

Nr. Denumirea operatorului  economic IDNO Asociafii/
administratoriiI Conscity SRL r0t5600043202 Savelie Lupa$cu

Denumire document

DUAE

Oferta

Devizele formele F3, F5, F7

Garanfia pentru ofertd lyo

Cerere de participare

Declarafia privind valabil itatea ofertei

Graficul de executare a lucr5rilor

Declara( ie pr iv ind exper ien[a s imi lar i  ( l is ta lucr i r i lor  s i rn i lare executate in  u l t inr i i  5ani '  inso{ i t i  de cer t i f icate de bund execuf ie pentru cere mai  importante rucr i r i ,  in

Consci ty  SRL

+

+

+

+

+

+

+



\

care se se continl cel putin un contract de lucrlri similare u ctr.ui nuloare sI nu fie
mai  mic5 de75oh d in valoarea v i i toru lu i  contract  sau valoarea cumulat l  a  tuturor
contractelor executate in ult imul an de activitate sI f ie egalS cu sau mai mare dec6t
valoarea viitorului contract)

Declara{ie privind,,r*

Declara{ ie pr iv ind dot i r i le  speci f ice,  ut i la ju l  g i  echipamentul  necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a contractului

Declara{ie privind personarur de speciaritate gi/sau a exper(iror propus/propugi
pentru implementarea con t ractu lu i

L is ta subcontractan( i lor  g i  par tea/pdr t i le  d in contract  care sunt  indepl in i te  de cdtre
acegtia

Informa{ii privind asocierea

Angajament terf susfinitor f i na nciar

Angajament privind .
Operatori economici

Declara{ie terf sus(inltor tehnic

Declara{ie terf susf initor profesional

Aviz pozi t iv  pentru par t ic ipare la  l ic i ta{ i i le  publ ice de lucrr r i  d in domeniut
construc{ii lor gi instala{i i lor eliberatr de Agen(ia de Supraveghere Tehnicd

+

f

+

+

+

+

T

+

+

+

| lerting.atete de atestare tehnico-profesionalS a dirigin{i lor dc gantier (pentru toatedomeni i le  descr ise in  caietu l  de sarc in i )

in  care ofer tantu l  este stabi l i t

c i f r i  de afacer i  medie anualr  pentru per ioat la  d in u l t imi i  t rc iani  (2019,2020 Ei2021)

Documente prin care t
laboratoare de incercrr i  g i  teste a mater ia letor  ce vor  f i  u t i l izate,  in  conformi tate cunatura g i  speci f icu l  lucrr r i lor  ce fac obiectu l  v i i toru lu i  contract

Dispo-nib i l i ta tea de person"- t  * r* ; ;omeniursecur  i i  q isdnr t r t i i  in  muncr  ( inbaza  l eg i i n r .  186 -XV I  c r i n  r0 .07 .200g ) ,  cop ia  cc r t i f i ca  r i de  a t cs ta rc  q iaLegi t ima{ ie i ;  Extras d in procesulu i  verbal  a l  comis ie i  de atestare

Cert i f icat  de efectuare s is tcmat ic f i  a  p l l t i i  impozi te lor  c i t re Bugefu l  publ ic  Nat ional

Garan{ ia pentru cal i ta tea lucr l r i lor  executate

Disponibil i tate de bani l ichizi gi/sau resurse creditare

+

+

+

+

+

+

+

+

+



(Informalia privind clenutnirea docttmentelor prezentare se va indica in c:onforntitate cu cerinyele dindocumentalia de atribuire ;i se va consentna prin; prezentat, nepreTentot, nLt corespuncle (in cazulcdnd documentul a.fost prezentat, dar nLt corespunclecerinlelor cle cali,{icare))

7.Infl

: a pr elu I o.fert e i .fi n al e

i/descali f ica

10. Modalitatea cle ev.lr-^" 
" "f-..t.lr-Pcntru foatc  lo tur i lc

l l '  c r i te r iu l  c rc  a t r ibu i re  apr ica t :  cc r  rua i  bun rapor t  c ' r i f r r t c -p rc t

(in cazttl ln care irt cctdt'ul proccclut'ii clc cttrib.uit.e .\'Lrt;l ttltlic,alc ntcti zttrlle crirerii cle atriburire, se yorindica toate criteriile de atiibuire aplicate ;i c)enuntireq loturilor oferente)

12. Infolrna{ ia ;rr iv ind t i rctor i i  dc cvaluarc apl iur( i :
(se'vct contplelcr penlrtr /olttrile cttre cu.rfosl olribuite fn bazcr cri/et.ilkil..prel sau cel mai bun raport calilatu_cosl)

cel tnoi bun raport calitate_

13. Reevaluarea ofer lelor:
(Se va completa in cctzul in cctre

.mlorrnalla pnvr nd cOreSnunderea  o fe r t e l n "  n r r  nc r . i n ro l o  - ^ l i

Denumirea
lotului

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA;*

5 402 544,09

Canti tate qi
unitate de
miisur[

Col 'espunderea
cu cerin{cle de

cal i f icare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceI Lucrari de
I repararte

capitala
(reconstructie)
a Sali i sportive
din s.
Drasliceni r.
Criuleni

I proiect

Data
solicitlrii

Opera toru l  
" "ono,u  

i . Inlb rrna( irr  sol ic i tatr i rnatul  rdspunsului  op-"aton lui
economic l

y. ulerti l l1t l l  res
Denumircr opcratoi in gcr i i /descal i f i  c i  r i i

Factori i  dc cvaluarc \/:r lonrca din ofcrt: i
Cor rsc i t y  SRI_

Cel mai mic pret Ponderca: 5 402 544,09

Punctajul calculat

Nr. de ani de gar.antie

o.ferfe le au /o,sl reet,eltrctlt: reltelal)



Motivul reevalulrii ofertelor

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

+l n  t eme iu l  a r t .  7 l  a l i n .  l i t

Argumentare:

(Inforntareo operatorilor c.conontici itnplic'crli in procecltrru de atribuire cle,;pre deciziile grupului cle
lucru pentru achizifii se realizeazd in conforntitcrte cu pret,ederile art. 3] al Legii nr. I3l din 3 iulie
20I 5 pritlind achiziliile publice)

l l  6 zi le in cazut trarr .snt i ter i i  cor lunicAri i  or in
m i i loace electron ice si/sar-r faxn

b l i ce
n cazul in care valoarea estirnat6 a contractului este

egalS sau mai nrare decAt praguri le prevlzrr tc la art .2
a l in .  (3 )  a l  Leg i i  n r ,  l3 l  d i r r  3  iL r l ie  2015 r r r i v inc l [ ]  l6  z i le  in  cazu l  ne t ransnr i te r i i  cornun icdr i ip r in
achizi l i i le pr,rbl ice r r r i i  loace e lec( ron icc  s i /s t r r  hxn

(Selectali lerntenul de a;teptare respectat. Colcttlarea lcnnenel.or pret,iizrrte ie Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achizitiilrt publice, incltrsitt ct let'ntenelot'rle ct;'tept.are, .se e/bcttteazd in conformitate
cu pret'aderile TITI'UI'L\l IV Crtpiloltrl I (Culct lorcrt 'l-crnlenului) ol Coclului Civil al Reoublicii
Moldot,ct)

In cazul in care valoarea est i lnatd a contractului  este
mai rnicd decAt pragurile prcvdzr-rte la art. 2 alin. (3)
a l  Leg i i  n r .  131 d in  3  iu l ie  2015 pr iv ind  ach iz ig i i le

Modificlrile o

14. in urma examinlr i ,  evaluir i i  q i  contpar: i r i i  ofertc lor depusc in cadrul  proceduri i  de atr ibuire s-a

Denumi rca
lotului

Denumirea
operatorului

cconon i ic

Cant i tate qi
un i ta te  dc
lurisu l' ir

Prc fu l  un i ta r
(f:irir TVA)

['rcful total
(|':irn I'VA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrari de
reparatie
capitala
(reconstructie) a
Sal i i  spor t ive d in
s.  Drasl iceni  r .
Cr iu leni

Conscity SRL I proiect 5 402 544,09 5 402 544,09 6 483 052,91

15. Informarea operator i lor economici  despre decizi i le grupului  de lucru pentru achizi f i i :

:  Denumirea operatorului Data transrni tcr i i Modalitatea de transmitere

Conscity SRL 20.10.2022 fe-ruail, I
luDascus@mail . ru

16. Termenul de aqteptare pentru inchcierea contractului :

n I  I  z i le in cazul netransnri ter i i  cornunicdr i i
rni i loace electronice si /sau faxl
f l  I  I  z i le in cazul t ransnri ter i i  conrunicdr i i  pr in
rni j ioace electronice si /sau faxn



17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

economrc

Intiegind,,
erea:,, i,

Cu capi{af
agtp.hton/
Cu chpital
mixt/asobie

rel
Cu capital

striin

Numdrul
: i . 1 .

,  q i  data' ,  , ,
contractului/acorduI

ui-cadru

Cod CPV

Vhloarea contractului

Termen de
,l'i vatabititate
: : A I
contractului/
acordului-

cadru

Consciry SRL 72 01.11.202245400000- r 5402s44,09 6 483 052,91
9 luni
llzile

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii 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)z

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor inclicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) at Legii
nr. l3I din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contestatiilor qilsau
recep(iondrii rapoartelor tle monitorizure, uceastea aufost examinate si solutionate,

Prin prezenla dare cle seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea tlesfisurdrii proceclurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conduc[torul  grupului  de lucru pentru achizi f i i :

: i :

Au fos taplicate criteii
veiii;r

. . . ' .
ipCntru: achizifii publice durabile (achizi{ii (1,{u)

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

Codul CPV al,lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de dur,abilitate:

Criteriul de atribuire pentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de d u rabilitate:

Cel mai bun raport calitate-pretrfi

(Nume, Prenume)

\^ tta,

ktfrf4#



DARE DE SВАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice l
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 22105525з diп 04.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

f)епumirеа autoritйtii contractante IP Gradinita- Сrеsй пr. 199
Localitate Mun. Chisinau
IDNo 101562000010б
Adresa Str. Andrei Doga 3211

Numйr de telefon 022-44-02-96
Numйr de fax
E-mail oficial s соа1 agradinitaСa)m ai 1. ru
Adresa de internet http : l l gr adinita 1 99. educ. md/
Persoana de contact (пumе, preпLlme,
tеlеfоп, e-mail)

Те1: 060251061

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Тiрul procedurii de atribuire
aplicate

lСеrеrеа oferlelor de preluri пLiсitаliе
deschisй пАltеlе: [Iпdicati|

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй
(dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cad ru

Bunuri l Servicii п Luсrйri п

obiectul achizitiei, Mobila (scaun stradal/etajera/dulap
biblioteca/dulap de haine/ scaunele) pentru
Institutia РuЬliсй Grйdiпitа-Сrеsй пr.199

Cod СРV 39100000-з
Bxpunerea motivului/temeiului
privind аlеgеrеа procedurii de
atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia des chis й)
Рrосеdurа de atribuire (se vа iпdiса
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
ууwуч. lпt епdеr. gоv. md)

Nr: Vi Ll- 1 fi rli} ] /i 57lj9 1 8ri
Link-ul:
https ://achizitii.md/rolpublic l tender l 2|0 5 452З l
Data publicйrii : 05 .04.2022

Platforma de achizi{ii publice
utilizatй

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

lPa пNu



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

Link-ul сйtrе planul de achizilii publice
publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР
(duрй caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
аtriьuirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
пLicitalie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt
CNAS; пSursе ехtеrпе; пАltе surse:

Vаlоаrеа estimatй 1ei, йrd Т|/А) 247 992"00lei

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:
vа completa iп cazul iп care au fost so icitate clarilicdri

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr Conform SIA RAP
Dепumirеа operatorului есопоmiс Conform SIA RAP
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Conform SIA RAP

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului Conform SIA RAP
Data transmiterii Conform SIA RAP

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:Nu sunt
vа completa iп cazul iп care аu fost rate modificdri

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

[Iпdicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de depunere qi
deschidere а ofertelor preluпgit (duрd
caz)

Сопfоrm SIA RSДР

5. Рiпй Ia termenul-Iimitй (data |3.10.2022 , ora 13:00), аu depus oferta 8
ofertanti z

Nr. Dепumirеа operatorului
economic

IDNo
Asocia{ii/

administratorii

1. Gecri 1 003600 0647 12 Gеru luriе
,, Goliat-Vita SRL 100261 1000904 vita qoliat
3. SERGoRP-PRlM 1 01 8608001 681 саrаus Сristiпа
4 DlGHlvA 1 003600007739 Diaconu Ghenadie
5 Miramob Ехtrа SRL 1 01 760000з682 Cristina Filipesco
6 Taticol SRL 1 01 5600032374 со|ас Таtiапа
7 Anstelux SRL 1 004600022962 steluta Anqhelinici
8 SD SIGUR S.R.L, ,1022600031698 cristian Bivol

2



б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i aferente
DUAE prezentate de сйtrе operatorii economici:

Denumire
document

I)епчmirеа ореrаtоrului есопоmiс

,с
о
Ф
о

Е
?_l
Е#
о
о

(L
Ё-6=оtrЕ(Llл|
сл

ЕfrGý

=fi

о
ЁмbU)F

х

Ed
2Ф

Ё
Э:о+
urч
6 с/)
(л

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа
tehnicй

+ + + + + + + +

Propunereafina
nciarй

+ + + + + + + +

DlJAE, + + + + + + + +

Garanlia pentru
ofertй
(duрd caz)

Documente de calificare
Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

anexa пr. 8 prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexa пr.7 prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

anexa пт.72 prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtqt prezeпtat

certificat de
conformitate а
materiei рrimе
pentru bunurile
oferite, eleberate
de оrgапеllе
abilitate pentru
verificarea
conformitatii

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat

Anexele 14-20 prezeпtat prezeпtat preZeпtat preZeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaratie
privirrd
сопfirtпаrеа
ide"_ntitйlЦ

beneficiarilor
efectivi ýi
пеiпсаdгаrеа
gqý!a&in
sitr-raXia

сопсlаrтпiгii
llctrlгLt

aJ



parlicipaгea 1а

асtiчi!{!iзý
tl_ц_еi оrgапizglЦ
Sач gщра_li
criminale,
QgцКu colrrptie.
&афёsilяац
sрйlате de balri
Declara!ie
privirrd
asigurarea
livrarii,
dеsсйrсаrii ;i
instalёrii
bunurilor se fасе
de сйtrе
operatorul
economic.

preZeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu corespuпdeceriпlelor de саlфсаrе))

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

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(Iara

тчА)*

cantitate
qi unitate

de
mаsurа

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Banca
stradala

(iecri 78 450
MDL

з0 + +

Goliat-Vita
SRL

78 500
MDL

+ +

SERGoRP-
PRIM

80 490
MDL

+ +

Etajera Goliat-Yita
SRL

24 900
MDL

+ +

DIGHIVA, 25 000
MDL

+ +

Miramob
Ехtrа SRL

25 020
MDt,

+ +

Taticol SRL 28 280
MDL

+ +

Anstelux
SRL

28 з00
MDL

+ +

SD SIGUR
S.R.L.

29 500
MDL

+ +

4



Dulap
Biblioteca

Goliat-Vita
SRL

2 600
MDL

+

Taticol SRL l9 980
MDL

+ +

Anstelux
SRL

20 000
MDL

+ +

SD SICUR
S.R.L.

20
|62,50
MDL

+ +

DIGHIvA 23 000
MDL

МirаmоЬ
Ехtrа SRL

23 400
MDL

Dulap
репtru
haine si

carti

SD SIGUR
S.R.L.

32 295
MDL -]-

Taticol SRL 32 300
MDL

+ +

Anstelux
SRL

32 400
MDL

+ +

Goliat-Vita
SRL

32 500
MDL

+ +

МirаmоЬ
Extra SRL

36 790
MDL

+ +

DIGHIVA 379l6,67
MDL

+ +

Scaun ISO
сu

laminare
HPL

Anstelux
SRL

59 185
MDL

+ +

Taticol SRL 59 200
MDL

+ +

* Iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпformalia priviпd "Corespuпderea сu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Соrеsрuпdеrеа cu
specificaliile tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" tп
с azul пес orespuпderii)

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

Data
solicit
arll

Ореrаt
оrul

есопоm
ic

Informa{ia solicitatй Rezmatul
rйspunsului
operatorului

economic

5



1 8.10.
22

Gecri'o
SRL
,,Goliat-
Yita"
SRL
"SERGO
RP_
PRIM"
SRL

Solicit prezentare certificatelor de conformitate а
materiei prime pentru bunurile ofertate la Lotul
nr.1, conform cerinlelor anunlului de participare
pct.16, sub-pct. 6 ,,Certificat de conformitate а
materiei prinre pentru bunurile oferite, Eleberate
de Organele Abilitate pentru Vеrifiсаrеа
Conformitйlii.

']

1 8.1 0.

22
ooGoliat
-Vitaoo

SRL

Solicitm respectuos clarificari сопfоrm Legii
пr.lЗll15 privind achiziliile publice, art.70,
аliп.З,репtru Lotul nr.3 ,,Dulap Biblioteca" Ei
anrrme fоrmаrеа prelului extrem de scйzute.

!}rlIлi. t i.^.l]J jl' n!r1,1l.illl,hll

,{, , ,1,1. j, ,, 1 il,. l

'tislilnri,l 
l'akliL,ii ( il]nll{]1ln.<' г,

l'{l jla,U (,llr.,(] ll !{tI
tз!(:з.lр;rilл11 ý4':bl?,FlDa,dlr9:'6| .n l ] lar
-Dli'.l1 ltrbinrlcia,., ,:,\,inlltt,l., t,,l ,,,)_ " чb(I it!l,j(|ttlvL (' l,,I!]
rI,)ln c;raln{jr9;, ;i.'()Q(lf,x' il())n](rlo{n l J{i:a

'l 
t.l..j,, Jol, A,lr., ,,lr.l,

Mnil1 i|ýlla1 \:trlln:oiir' п'

1 8.1 0.

22
,rTatico
l SRL,,
SRL

S olicitбm respectuos clarifi саri сопfоrm
Legii nr.13 1/15 privind achiziliile
publice, жt.22, alin.1 (lit.e), pentru Lotul
nr.3 ooDulap Biblioteca" sй fie
demonstrate prin descrieri gi/sau
fotografii autentice Conform anun{ului de
participare

1 8.1 0.
22

SD
SIGUR
оо SRL

Solicit prezentare certifi catelor de
conformitate а materiei prime pentru
bunurile ofertate 1а Lotul пr.4,
confotm cerinlelor anunlului de
participare pct.16, sub-pct. 5 ,,Declara{ie
privind lista principalelor livrйri/prestйri
effectuate in ultimii З ani de activitate."

вuпа ziчаl

ýtipu|st in,DUАý, соmрапiа ýD ýigflr ý
{лпаrr- iЁ iall лI.,6я} 

'.rпэ 
i.la,lёr fti.

€xperiвnta iп dоrпвпiч, si чрвrаm sa fit
noýtru satiýracut.
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ллhrпIh;..iа а }

l;,""'



9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrului economic моtiчul respingerii/descalifi сйrii

} Lotul пr.1
вапса stradala

Goliat-Vita" SRL,,,SERGORP-
PRIM"SRL-

ofertele date nu аu intrunit cerinlele
,,Criteriului de ечаluаrе pentru
atribuirea contractului fiind stability сеl
mai mic pre{'.

Etajera
DIGHIVA"SRL,,,Miramob Ехtrа"
SRL, AnsteluxSRl,,Taticol SRL"
SRL...SD SIGUR" SRL-

ofertele date nu au intrunit сеriп!еlе
,,Criteriului de evaluare pentru atribuirea
contractului fiind stability cel mai mic
pre{'.

} Lotul пr.3
Dulap Biblioteca

Goliat-Vita" SRL-

Oferta fiind clasata in SIA RSAP ре locul
I nu а putut fi ечаluаtй din motiv сй sa
produs о еrоаrе tehnicб in SIA RSAP М-
Tender qi este consideratй anormal de
sсйzцtй potrivit art. ]0 а1 Legii пr.
|зТ l201 5 privind achizitiile publice.

} Lotul пr.4
Dulap репtru haine si carti

,,SD SIGUR" SRL_

Oferta fiind clasata in SIA RSAP ре
locul I nu а putut fi ечаluаtй din
urmйtorul motv, in anuntul de participare
pct.16.5 s-a solicitat,, Declaralie priviпd
lista priпcipalelor livrdri/prestdri
фсtuаtе iп ultimii 3 апi de actiyitate"-
operatorul economic fiind fondata in
anul curen Ei nu а demonstrat
prezentarea documentelor care ar
demonstra capacitatea tehnicй Ei/sau
profesionalй pentru executarea viitorului
contract.

Sсаuп ISO cu laminare HPL
,,Taticol SRL" SRL-

Oferta datй nu а intrunit cerin{ele
,,Criteriului de ечаluаrе pentru atribuirea
contractului- fiind stabilit cel mui mic
pre|".

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru fiесаrе lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant [IпdicayiJ

1



Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:

11.Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scйzut l
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre! п
Се1 mai Ьuп raport calitate-cost п

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

12.Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se aplicй

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

1 3.Rеечаluаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаluйrii
ofertelor
Modificйrile operate

14.in urmа ехаmiпйriо evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul
procedurii de atribuire s-a decis:

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

Denumire factorul 1 Ропdеrеа
Dепumirе fасtоrul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum rе factorul 1 Ponderea
Dепum rе factorul n Ponderea

lrea con ul lzfi|e publlca/ac u1

Denumirea lotului Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
mаSurа

Pre{ul
unitar.
(fйrй
тчА)

Рrе{ul
total
(fйrй
тчА)

Pre{ul
total

(inclusiv
тчА)

Banca stradala ooGecrio'
SRL

30 2615.00 78 450.00 94140,00

Etajera Goliat-Yitaoo
SRL

10 1740,00 24900,00 29880,00
5 1500.00



Dulap Biblioteca ooTaticol
SRLoo SRL

10 1998,00 19980,00 2з976,00

Dulap pentru haine si
carti

,,Taticol
SRL" SRL

13 2484,62 298I,54 3 в760,00

Scaun ISO cu laminare
HPL

,rAnsteluxo'
SRL

2l0 281,83 591 85,00 ]1022,00

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй:
In temeiu| aft.71 alin. lit
Argumentare:

15.Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru pentru
achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

Gecri 21.10.2022 e-mail
Goliat-Vita SRL 2|.|0.2022 e-mail
SERGoRP_PRlM 2l.L0.2022 e-mail
DlGHlvA 2|.l0.2022 e-mail
МirаmоЬ Extra SRL 2|.|0.2022 e-mail
Taticol SRL 2|.|0.2022 e-mail
Anstelux SRL 2|.|0.2022 е-mаil
SD SIGUR S,R.L. 2|.l0.2022 e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопопоiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru репtru achizi|ii se reqlizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3 ] al
Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie 20 ] 5 priviпd achiziliile publice)

1б.Теrmепul de agteptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

In cazul in care чаlоаrеа estimatй а
contractului este mai miсй decбt
pragurile prevйzute la art.2 а|tп. (3) al
Legii пr. 1З1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

|В zile in cazul transmiterii
comunicбrii prin mij 1оасе electronice
si/sau fax п
П 11 zile in cazul, netransmiterii
comunicйrii prin mij loace electronice
si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatй а
contractului este еgаlй sau mai mаrе
decAt pragurile prevйzute |а art.2 аIiп.
(3) а1 Legii nr. 131 din 3 iulie 20|5
privind achiziliile publice

П 11 zile in cazlJl transmiterii
comunicйrii prin mijloace electrontce
si/sau fax п
П 16 zile iп cazu| netransmiterii
comunicйrii prin mijloace electronice
si/sau fax п

9



(Selectali tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr.
IЗI diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а termeпelor de a;teptare, se
efectueazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile TITL(IL|-II I'f/ Capitolul I (Calcularea
Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova),

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

18.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se
completeazd doar iп cazul iп care la procedura de achizilie рuЬliсd aufost
aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tпсhеiаt coпtract/coпtracte репtru lot/loturi
репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Denumirea
operatorul
ui
economic

Intrepri
пdеrеа:

Cu
capital
autohto

пl
Сu

capital
mixt/

asociere/
Сu

capital
strйiп

Nчmйrчl
;i data

contractului/
acordului-

саdru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

fйrй
тчА

inclusiv
тчА

SRL,,Gecri" 1l0
28.10,2022 39 1 1 2000-0

78450,00
lei

94140,00 lei
з1.12.2022

SRL,,Goliat
Vita"

111
28,10.2022 39153100-0

24900,00
lei

29ВВ0,00 lei
з1.12,2022

Taticol"SRL |12

28.10.2022 39141з00-5

522в0,00
lei

62'7З6,00lеi
з1,12,2022

"Anstelux"
SRL

113
28.10.2022 з9l 12000-0

59 1 84,3 0
lei

11022,00 lei
з1,12.2022

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 репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (iпdicali sumа сu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

10



Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru I Prelul cel mаi scйzut а
саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate: 

l costul cel mai scdzut z
Cel mаi Ьuп raport calitate-
pre|.
Cel mai Ьuп raport calitate-
cost а

Рriп prezenta dare de sеаmd, gruршl de luсru declard сй tеrmепul de aqteptare репtru
tncheierea contractului/coпtractelor indicate а fost respectat (ежсерtftпd cazurile
prevdzute de art. 32 оliп. (3) al Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice
), рrесаm Ei сd iп саzul depuпerii coпtesta|iilor Ei/sau recep|ioпdrii rapoartelor de
moпitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаtе ;i sоlu|iопаtе.
Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea
desfdsurdrii procedurii de achizi|ie, fapt репtru care роаrtd rdsрuпdеrе сопfоrm
prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de luсru

Viorica PELIVAN

(Numе, Рrепumе)
(Sеmпdturа)

11



DARE DE SEAMA

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

Nr.2 din 01.11.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primdria Izbiste
Localitate s.Izbiste
IDNO 1007601009587
Adresa s.Izbiste. rn.Criuleni
Numir de telefon 060144777
Numir de fax 024867238
E-mail oficial primaria. izbi ste@yahoo.com
Adresa de internet www.izbiste.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Plamddeala Ion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
anlicate

{ Cererea ofertelor
IIndicatil

de preluri rlicitalie deschisd rAltele:

Procedura de achi2i{ie repetati
(duod caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
a chlzitie I a co rdu lui-ca d ru

Bunuri n Servicii n Lucrdri !

Obiectul achizifiei Reconstruclia unui sector de stradd din s.Izbi;te cu lungimeh
de 0.35km

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr o c e duri de c dt li citatia de s chis d)

Conform art.2 alLegr 131 privind achiziliile publice

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

Nr: ocds-b3wd p f"M D- 1 6577953877 91
Link-ul:
http s : //achi zitii.mdl rc lpubl icltend er I 2 I 0 600 1 3 I lotl 1 1 5 8 8 1 3 9/
Data public{trii | 4.07 .2022

Platforma de achizifii publice
utilizati

! achizitii.md; n e-licitatie.md; r yptender.md

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

n Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

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

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic
electronicd nCatalos electronic

de achizilie rLicitalie



Sursa de finanfare r/Buget local; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (lei. fdrd TVA) 701 673,78

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Pini Ia termenul-limiti (data 28.07.20220 ora 10:00 ), au depus oferta 2 ofertan[iz

5. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de califisare gi aferente DUAE prezentate de citre
operatorii economici:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

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

[Indicali surso utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SRL BAUHOF GROUP 101960000628s Barbdrasd lon
) SRL Lincons 100260001861s Zingan Alexandru

Denumire document
Denumirea operatorului ecohomic

SRL BAUHOF
GROUP

SRL Lincons

(se
Documentele ce constitirie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd Prezentat,

oartial
ptezentat

ProDunerea financiard prezentat Drezentat
DUAE Drezental prezefiat
Garanfia pentru ofertd
(duod caz)

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Formularul Standard al

Documentului Unic de Achiitii
European DUAE

ptezental prezental

Cerere de oarticipare orezentat ptezenlal



Declaralie privind valabilitatea
ofertei

prezerfial prezental

Documentatia de deviz prezentat ptezentat
Declaralie privind dotdrile
specifice, utilajul Ei echipamentul
necesar pentru indeplinirea
corespunzStoare a contractului

prezenlal prezenlal

Declaralie privind personalul de
specialitate propus pentru
indeplinirea contractului

prezentat prezental

Certificatul de atestare
tehnicoprofesionald a diri gintelui
de santier

prezentat prezentat

Certificatl decizie de inregistrare a
intreprinderii/ Extras din Registrul
de Stat al persoanelor iuridice.

prezentat prezentat

Certificat privind lipsa sau
existenla datoriilor la Bugetul
Public Nalional, eliberat de
Inspectoratul Fiscal

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului
bancar, eliberat de banca
deiindtoare

prezentat prezentat

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

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,l " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(frrd

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de"'
misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderei
cu specificafiile

tehnice

Reconstruclia
unui sector de
stradd din
s.Izbigte cu
lungimea de
0.35km

SRL BAUHOF
GROUP

748 979,93 Lot +

SRL Lincons 786 r23,O1. lot + +



7. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a
solicitat:

8. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
.,

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n ,

Pentru toate loturile {
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Obiectul achizitiei este indivizabil

10. Criteriul de atribuire aplicat:

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

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rdspunsului
oneratorului economic

Nr.11 din
15.08.2022

SRL BAUHOF GROUP Confirmarea dotarii cu tehnicd gi

echipament (contracte de loca!iune
prezentate - expirate)

Nici un rispuns in
termenistabilili

Denumirea oneratorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii
SRL BAUHOF GROUP Necorespunderea din punct de vedere

tehnic: - Compania nu a prezentat in termen
informalia solicitatd prin solicitarea nr.11 din
15.08.2022. Grupul de lucru aanalizatrepetat
oferta D-voastrd qi anume Anexa l4 la
documentalia standart sa depistat: - in lipsa
prezentdri dovezii de proprietate a
echipamentului inclus in anexd putem
concluziona completarea ofertei cu informalii
false, poate servi motiv pentru descalificare;
- Contractele privind arenda utilajului gi

echipamentului prezentate in ofertd au un
termen de valabilitate 31.12.2021, careva
acorduri de prelungire nu au fost
prezentate;

- Compania nu a prezentat informa{ii privind
deJinerea de laboratoare proprii autoizate
qi acreditate in modul stabilit sau a
contractelor cu aceste laboratoare, pentru
incercdride beton qi a altor materiale gi
elemente de construcfie care necesit5
incercdri, incluse in ofertS.



(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor derente)

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

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

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

Denum re factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

12. Reevaluarea ofertelor:

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

in ,t.*a examiniri, evalulrii;i compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-
a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru :

Motivul reevaluirii ofertelor Decizie ANSC nr. 03D-619-22 din30.09.2022, privind
solujionarea contestaliei depuse de cdtre,,BAUHOF GROUP"
SRL"

Modificdrile operate Analiza repetatatd a ofertel or
Constatare . Necorespunderea din punct de vedere tehnic: - Companta

,,BAUHOF GROUP" SRL, a prezentat ?n cadrul procedurii de
achizilii publice paqapoarte tehnice a unitdlilor de transport ;i a
tehnicii specializate cu specificarea proprietarului
SRl"Raitrans" qi SRL"Flota Prut" acestea fiind obiectul unor
contracte expirate, contractele privind arenda utilajului Ei
echipamentului prezentate in ofertd au un termen de valabilitate
31.12.2021, careva acorduri de prelungire nu au fost prezentate;

. Conform Formularului nr.3 prezentat de cdtre,,BAUHOF
GROUP" SRL prezentat in ofertd compania se angajeazd
sd execute lucrdrile folosind 23 de uniiafl de tehnicd
respectiv cu cantitatea de ore per unitate, analizdnd
contractele pre{entate gi actele confirmative privind
dotarea cu tehnibd observdm cd compania a a putut
argumenta prezentaa circa 30Yo dinnecesarul de tehnicd
prezentat in ofertd

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si
unitate de
misurl

Pre{ul
unitar

(firi TVA)

Pre(ul total
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Reconstruclia unui sector de
stradd din s.lzbiqte cu lungimea
de 0.35km

SRL Lincons lot 786123,01 786 t23,0r 943 347,61



Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implica{i in proceduro de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru ochizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

14. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

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

J 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

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

n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax r

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

ZII zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selecta{i termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;tbptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL BAUHOF GROUP t0.10.2022 e-mail
SRL Lincons 10.10.2022 lizic

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen
de

valabilit
ate al

contract
ului./acor

dului-
cadru

IEri TVA inqlusiv
,, TV1A

SRL Lincons autohton 28 24.10.22 45233142-6 786123,01 943 347,61 3r.12.23



16. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care Ia procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta dare de segmd, grupul de lucru declurd cd termenul de a;teptare pentra tncheierea
contractuluilcontractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de urt. 32 ulin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind ochiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor ;i/sau
recep{iondrii rapoartelor de monitorizore, aceastea aafost examinate ;i solu(ionate,

Prin prezenta dore de seamd, grupul de lucra pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achiziyie, fapt pentru care poartd rdspundere codorm prevederilor legule tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

('4i,^*'&*1' Jo"
(Nume, Prenume)

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

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

(indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost t





















I)епumirеа autoriti{ii contractante IMSP АМТ Buiucani
Localitate Mun. Chiginёu
IDNo 1 00з6001 53 1 3 1

Adresa Mun. Chiýinйu, str. I.L. Caragiale 2
Numйr de telefon 022]419|6 ,l56960

Numйr de fax 02274l916
E-mail oficial amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
реrsоапа de contact
(пutпе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

amt.buiucani@mail.ru, 06043 003 8

DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului de achizi{ii publice Nr. 19 din 3 1 . l 0.2022

L Date сч privire la autoritatea contractanti:

П. Date сu privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

ШI. Date сч privire la contractul de achizi{ie:

ry. Date сu privire la mоdifiсйrilе песеsаrе а fi efectuate:

Tipul procedurii de achizifie Licita!ie deschisё
Obiectul achizi{iei achizilionarea рrоdusеlоr alimentare pentru

pacien{ii bolnavi de tuЬеrсulоzб pentru2022
Cod СРV 15000000-8
valoarea estimatй а achizitiei 397500.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р or t al ul ui guv е rпqm епt а l wyyyy. rп t е пd е r, goy. tttd )

ocds-bЗwdp l -М D- | бЗ41 2З l 7 з965
Link:
https ://achizitii.md/rolpublic/ten der /2|О4 5 643

Data publicirii anun{ului de participare 20.10,202l
Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) publicйrilor
anterioare iц Jчrпаlul Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrf, апчпlчl
respectiv (dupd caz)

Nu este cazul

Tipul contractului de achizi{ie Bunuri
Сопtrасtчl de achizi{ie se rеfеrй la un proiect qi/sau
pIpgram fiпап(аt din fonduri ale Uniunii Ечrопепе

Nu

sursa de fiпапtаrе Puget de stat
Data deciziei de atribuire а contractului de achizitie Nr,23 din 09.1 1.2021
Dепчmirеа ореrаtоrului есопоmiс Excusiv SRL
Nr. qi data contractului de achizi{ie Nr: 23

Data: l7.1 1.202|
Vаlоаrеа contractului de achiziqie Fёr5 ТVА: з97500,00

Inclusiv ТVА: 477000.00
теrmеп de valabiIitate з1.|2,2022
Iqrmеп de execu{ie 01,0|.2022 - з 1.12,2022

Tipul modificйrilor Modificarea punctului 2.2 diп contractul пr. 2З dЙ
|'7,|1.202l, In baza ordinului Ministrului Sanatatii al
Republicii Moldova, пr. 914/2I5-A diп 03.10.2022- Сu
privire la mоdфсаrеа ordiпului пr. 99/52-Д diп
l 5 .02.2 0 I 7 - Cu privire la uпеlе iпterveп|ii de crestere а
adereпtei la trаtаmепtul aпtituberculos iп coпdiyii de
ambulatoriu

TemeiuI juridic Lega 131/2015, art. 76, р.1, lit. А,Ь,с
Creqterea pre{ului in чrmа modificйrii пu
Modificarea апtеriоаrй а contractului de Цц щlfоst



ч. Descrierea achizi{iei inainte qi dupf, modificare: se modificf, punctul 2.2 din contractul

nr.23diп17.11.2021.Z,Termeniqicondi{iidelivrare:
2,2. Теrmепul de livrare de la mаgаziпе se фсtuеаzd iп baza Ьопului detasabil eliberat de iпstitutria

medicald, расiепtului cu yaloarea echiyaleпta de 35 lei ре zi. Ре Ьоп yor fi iпdiсаtе datele de pasaport а

расiепtului, sortimeпtul produselor аlimепtаrе coпtractate, stampila iпstitu|iei medicale, Etampila magazinului

coпtractat, codulfiscal i iпstitu|iei medicale, data eliberdrii Ьопului. Расiепtul Se poate рrеzепtа cufiecare Ьоп

separate репtrч о zi sau пч mai mult de Ьопurilе репtrч о sdрtйmбпd, 7 la пumdr, valabilitatea Ьопurilоr este

de t0 zile diп ziua eliberdrii Ьопului. procurdrile vorfi фсtuаtе iп bazaпecesitalilor reale. Расiепtul este iп

drept sa valorifice orice pozilie iп caпtitd|ile песеsаrе la suma de 35 lei. Magaziпul este obligat sa livreze tot

sortimeпtul de produse сопtrасlаtе, solicitate de расiепt,

Inbazaordinului Ministrului Sanatatii al Republicii Moldova, пr. 914/215,А diп 03,10.2022, Сu privire la

modificarea оrdiпului пr, 99/52-А diп 15.02,2017 - Сч privire la uпеlе iпtеrvеп|ii de creEtere а adereпtei la

tratameпtul aпtituberculos iп сопdiУii de ambulatoriu, se modific1 чаlоаrеа tichetului alimentar incepбnd cu

0|.l0.2022qi va constitui 53 lei/zi. Textul 35 |eilzi se substituie cu textul 53 lei/zi.

Vаlоаrеа totalй а contractului de bazi rimflпе neschimbata este de 477000.00(раtru sute

;aptezeci qi qapte mii lei ) lei MD.

vI. Descrierea circumstan{elor саrе аu fйсчt песеsаri modificarea: Теmеiul juridic al

incheierii acordului adi{ional: Lega l3ll2015, art. 16,p.1,Iit. А,Ь,с

Ореrаtоr economic: Exclusiv SRL, muп. Chi9inбu, sos. Нiпсеst:.з4l1r 022131391, IDNO:

1002б00045754
VII. Motivele/argumentele modificirii contractului de achizi{ie: In baza ordinului Ministrului

Sinйt5{ii al Republicii Moldova, пr. gl4l21r5-л din 03.10.2022- Cu privire la mоdifiсаrеа

ordinului пr. 99/52-д din 15.02.2017 - Cu рriчirе la unele interven{ii de сrеqtеrе а aderentei la

tratamentul antituberculos in condi{ii de ambulatoriu, se modificf, valoarea tichetului alimentar

incepfind сu 01.10.2022 qi va constitui 53 lei/zi. Textul3Slei/zi se substituie сu textul53 lei/zi.

Rezultatele examinirii :

in baza deciziei grupului de lucru s-a decis incheierea acordul adilional privind modificarea punctului 2.2 diп

contractul ж.23 diп I7.11.2021

Сопdчсitоrчl grupului de lчсrч:

VERA RUSU

'-820-728;

L.ý.

Mare si Sfdпt,

фhizitii publice (duрd cqa_
дltе informatii relevante

2

Nr. qi data acordului
adi(ional

Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/

Dепчmirе ореrаtоr
есопоmiс

оз z ;'fш : оЬ z -Bz о -о s t ; е- m qil : с о пt es t at i i@апs с. m d ;,yywyl. апs с. m d



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii pu blice/acordului-cad ru

Nr. _L_L_ din _01 noiembrie 2022

r. Date cu privire la autoritatea contractantii:

II. Date cu privire la procedura de achizilie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

I Localitate
IDNO

NumIr de fax
B-mai
Adresa de internet
Pe.soa
(nume, prenume, tele.fon, e-mail)

Primaria orasului Ialoveni
0r.laloveni
1 007601 008568
Or.Ialoveni
0268-8s -211
0268-2-24-84
primaria. i al (D emai l. com
www.ialovenitnd 

-Elena Palii tel: 0269-95-21 I

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor d!: prefuri n
Licitatie deschisa fi Altele: flndicatiObiectul achizitiei Produse alimentare pentru anul 20nCod CPV l s800000-6

Valoarea estimatl a achizitiei 4 547 100.00Nr. qi link-ul procedurii (se va inffi
'alului rnamental www. mtender. gov.

Nr: 21049465
Lqk. ocds-b3wdp 1 -MD- I 6ag7 ga3656aa

Data publictrrii anunfului de participa.e 29 decembrie 2021
Data (datele) qi referinfa (refe.inffi
anterioare in Jurnalul oficial al uniunii Europeneprivind proiectul (proiectele) Ia care se referr
anunful respectiv (dupd caz

Tipul contractutui de achiziiiffi Bunuri ! Servicii n Lucrari IContractul de achizi{ie/acord
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

NuE Dar

Sursa de finanfare Buget de stat fl Buget CXaM n
Buget CNAS n Surse externe I
Alte surse: flndicatiData deciziei de atribuire a contractului de

achizi(ie/ a co rd u lu i-ca d ru
Nr.l din 21 ianuari e 2022

Denumirea operatorului economic SRL,,Villa Prodotti"Nr. qi data contractului
cadru Data: 03 februarie 2022Valoarea contractului
cadru Fdra TVA:l 466 287.50

Inclusiv TVA: I 759 454.00Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 31.12.2022

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



Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului E
Majorprea valorii contractului tr
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate tr
Rezelierea contractului D
Altele: ilndicatil

Temeiul iuridrc Art.76, alin.(5) Lesea 131/2015
CreEterea prefului in urma modifictrrii (dupd
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadrul

Modificarea anterioarfl a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior si valoarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi duptr rnodificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura ti cantitatea sau valoarea bunurilor, nalura Si amploarea
servicii Ior)

djp g fi s;;luq totala a prezentului Contract. inclusiv TyA constituie I 795 545,00 (Un milion
saple sute cinzeci si noua mii cinci sule patruzeci si cinci lei) lei MD-

Duoa modificarez .$!ug l!91!g!g g prcryntului Contract. inclusiv TVA constituie 39-3 417,93 (Trei sute
nouazeci si lrei mii patru sule saotesorezece lei 93 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanfelor care au fiicut necesartr modilicarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Di4 qauza fresventei reduse a cooiilor la institutiile de educatie timpurie si sistarea oe I luna a activitetii la 3
gradinite de cooii !u!q4 gelt[lagDlulllL vor fi executata. Pentru a elibera soldul ramas este necesara micsorarea
sumei neexecutate.

VII. Rezultatele examinlrii:

In baza deciziei grupului de
01 .1 1 .2022 a fost incheiat

lucru de modificare a
acordul adilional privind

contractului de achizilielacordului-cadru nr. ll_din
micsorarea sumei contractului sus mentionat.

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strtrin

Nr. qi data acordului
adifional

/
/

Valoarea modificlrilor
(dupd caz]'

Ftrrl TVA Inclusiv
TVA

SRL,,Villa Prodotti" Cu cap_itgl
au to hto,n : ;.,'l r"; ;; ;

2411
:;.- .

01.11 ,N22 -l 138 439.22 -r 366 r27 .07

tl;: r.*""'" 
tt'''.- rT 

rt'.'.',..

Conducltorul grupului de

Radu CHILARU
(Nume, Prerume)

L.$.
(Semndtura)

53 ; tel. : 022-820-703 ; fax: 022-820-728;

mun. Chi;indu, bd. $trfo, cel Mare;i Sfant,
www.ansc.md

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

































Model - tip

L

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2 1 046337 din 27 .10.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

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

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

Denumirea autoriti{ii contractante Direclia Educa{ie Tineret gi Sport sectorul Botanica (achizitor
unic)
Liceul ,, Petru Movil5"

Localitate mun. Chiginiru
IDNO 1 00760 1 01 0448
Adresa Bd.Traian 2112
Num[r de telefon 02211 61 1 1

NumIr tle fax 022765421
E-mail oficial ach izitiidetsbqta!isa@gqrail.com
Adresa de internet http : //detsbotanica.mdl anunturi-de-p articipar el
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de preluri n
Licitatie deschisd, a Altele: [Indicafil _

Obiectul achizi(iei I Servicii olintentare pentru alimentarea copiilor din cadrul irtstituliilor de invd(dnfint
I preuniversitare subonlonate DETS Botanica pentru perioacla 01.01.2022-31.12.2022

institutiilor de tn core se afld la autonomie financiard,
Cod CPV 5ss00000-5
Valoarea estimati a achizitiei 28 427 741,10
Nr. Ei link-ul procetlurii (se va indica din cadt'ttl
p o rl. al rl u i guv er n am e nt al wwu,. m l e(tder. got,. m d)

Nr: Aclrizitii.md ID 21046331
MTender ID
ocas-U:wapt -VO-l
Link:
hltps :las[rzrlir.rxd/ro/pubI icltender I21 0463 31 I

Data nublicdrii anuntului de participare 04.tl.2021
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl anun(ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizilie/acordului-cad ru Bunuri r Servicii n Lucrdri n
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se refer[ la un proiect .si/sau program Nur Dar

Sursa de finantare Buget de stat n Buget CNAM r Buget CNAS r Surse externe I
Alte surse: [Indicali]

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi{ie/ acordului-cadru I t+.tZ,ZOZI

Denumirea operatorului economic IMAP Bucuria EL
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Liceul ,, Petru MovilS" Nr: l-05

Data:27 .12.2021
Valoarea contractului de achizitie/acordului-catlru Firi TVA: 824 084,625lei

Inclusiv TVA: 988 901,55 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execu 01 .0 1 .2022- 3 t .12.2022

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





Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea terurenului de executare/ livrare/
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezelierea contractului n
Altele: [Indicatil

Temeiul.iuridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea l3l privind ctchizi{ii publice
[Indicali actul normativ, articol, alineatl

Cre;terea pre{ului in urma modificirii (dupd caz) Se micgoreazd suma contractului cu 271 000,00 lei
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
Sgltractului de achizili

Modificarea anterioari a contractului de achizitii
publicqf4cord ului-cad ru (dup d c az)

[Se vor indica toate ruodificdrile operate anterior ;i
voloaraa acesloraldn.

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dup[ modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea l.ucrdril.or, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploctrea
,serviciilor)
A fost micgorat contractul nr. I -05 din 27 .12.2021 in suma total[ de 988 901 ,55 lei cll surra de I B 701 ,5 5 lei din
cattza Iricsordrii alocafiilor bugetare pentru anul2022, peutru alimentalie elevilor conform Deciziei CMC nr.
l4ll din21.12.2021. Sumacontractului dupdrnicqorareaconstituiegT0 200,00 lei.

VI. Dcscrierea circumstan{elor care au ficut necesari motlificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele ruodificdrii contractului de achizi1ie/acordului-cadru)
Contractul se micsoreazddin motivul economiilor formate inbaza lipsei elevilorgi repara{iei capitale in blocLrl
alimentar.

VII. Rezultatele examinirii:

in baza cleciziei grupulLri de lr"rcru cle modificare a contractLrlui de acl'izilielacorclului-cadru nr, 1-05 din
27.12.2021 a fost incheiat acordul adilional privind micqorarea sumei contractLrlui

Oxana Chiosa

53 ; tel. : 022-820^703 ; fax: 022-820-728,

Agen|ia Na|ionald pentru Solulionarea Contestaliilor; mun. Chi;indu, bd. $tejhn cel Mare ;i S.fdnt, 121 et. 4;
tel.:022-820-652, fax: 022-820-65l; e-mail: contestatii@ansc.md;www.ansc.ntd

Denumire
operator economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modific[rilor (dup[ caz)

Flr[ TVA Inclusiv TVA

IMAP Bucuria EL Intreprinderea
Municipal6

29 27.10.2022
ffi\

225 833,33lei minus 271 000,00 lei

Suma contractului dupi modificarea const

Conducfltorul grupului tle lucru: - -1,, ) {

\6t {,-h ffiH,$i

$*
'----*=-t

www.lender.gov.md
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I. Date cu privire 1

DARE DE SEA M A
privind modificarea contractului 

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 144/22 din 31.10.2022

i autoritatea contractanta:
Denumirea autoritSJii contrai

■
tante

-:'r.
Agenfia Asigurare Resurse $i Administrare 
Patrimoniu a Ministerul ApSrsirii

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa '' mun. Chisinau, $os. Hincesti 84
Numar de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
NumSr de fax 022 25 20 49
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mai ) .

DUMITRU NEGOITA dumitru.negoita@army.md 
TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md.

II. Date cu privire I i procedura de achizifie:

Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisS

Obiectul achizifiei „Articole de imbrScSminte (sosete), pentru necesitSfile 
Armatei Nationale in anul 2022

Cod CPV 18310000-5
Valoarea estimate a achizitiei 1350000,00 lei
Nr. $i link-ul procedurii (se vc
cadrul portalului guvernamentc 
www. mtender. eov. md)

indica din
i  ■ ■

LD. nr. ocds-b3wdpl-MD-1656482248690
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1656482248690?tab=contract-notice

Data publicSrii anunfului de ilarticipare Data publicSrii: 29.06.2022
Data (datele) $i referinfa (refe 
publicSrilor anterioare in Jur 
Oficial al Uniunii Europene p 
proiectul (proiectele) la care s 
anuntul respectiv (dupa caz)

rintele) 
nalul 
rivind 
e refers

-

III. Date cu privire 1i contractul de achizifie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizi{i< /acordului-cadru Bunuri
Contractu! de achizifie/acord 
proiect $i/sau program finanf 
Uniunii Europene

d-cadru se refers! la un 
it din fonduri ale Nu

Sursa de finanfare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a cc 
acordului-cadru

ntractului de achizitie/ 23.08.2022

Denumirea operatorului econ amic . SRL „Zilant”

Nr. si data contractului de ac lizifie/acordului-cadru Nr: 14/664
Data: 13.09.2022

Valoarea contractului de ach: zifie/acordului-cadru F a r S T V A : 600000,00 lei
Inclusiv TVA: 720000,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022
Termen de execute panS la 01.11.2022

mailto:dumitru.negoita@army.md
https://army.md
mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1656482248690?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1656482248690?tab=contract-notice


IV. Date cu privire 1i modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificSrilor Modificarea termenului de executare/livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2.
Cre$terea prefului in urma m
caz)

idiflcSrii (dupa Nu se aplicS
Modificarea anterioarit a contractului de 
achizitii publice/acordului-caaru caz)

Nu
Alte informatii relevante -

V. Descrierea achiz:
(Se vor indica natura ?i amploan 
serviciilor)

fiei fnainte §i dup5 modiflcare:
a lucrarilor, natura ?i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura $i amploarea

In urma procedurii
19.07.2022, privind ac 
necesitajile Armatei Na{i( i 
desemnat castigator oper 
nr. 1, 2 §i 3 a contractu 
„Zilant” urma sa livreze 
data de 01.11.2022. Prod

Se modifica pet
13.09.2022, §i anume, t< 
60000 per., se prelunge§

de achizitie LD nr. ocds-b3wdpl-MD-1656482248690 din 
lizilionarea „Articole de imbracaminte (§osete), pentru 
nale in anul 2022” , la lotul „Ciorapi de bumbac” a fost 
itorul economic SRL „Zilant”. Conform pet. 2.1, anexelor 
ui nr. 14/664 din 13.09.2022, operatorul economic SRL 
„Ciorapi de bumbac”, in cantitate de 60000 per., pana la 
icator din Uzbekistan.
.1, anexele nr. 1, 2 §i 3 a contractului nr. 14/664 din 

drmenul de livrare a „Ciorapi de bumbac”, in cantitate de 
e panS la data de 30.11.2022.

VI. Descrierea circu
(Se vor indica motivele/argumentelk

de la operatorul econon 
prin care acesta solicita 
bumbac” , in leg&tura cu

putea fi plasta comanda

bunurilor a companiilor 
punctele de traversare a

ipstanfelor care au fScut necesarS modificarea:
modific&rii contractului de achizifie/acordului-cadru)

La data de 31.10.2 )22 in adresa autorit&|ii contractante a parvenit o scrisoare
ic SRL „Zilant”, cu anexarea materialelor justificative, 
modificarea termenului de livrare a lotului „Ciorapi de 
depunerea §i retragerea contestajiei la lotul mentionat de

catre SRL „Tiomac”, sermarea contractului s-a tergiversat cu 14 zile -  timp cand
la producator. Totodata, in legatura cu situatia creata pe

teritoriul Ucrainei, logisiica s-a complicat, transportul destinat pentru importul
specializate este suprasolicitat, din cauza congestiei la 
frontierei. Pentru livrarea lotului „Ciorapi de bumbac” 

compania de transport „ /  K-TRANS ULUS. NAK. GIDA. INS.AKAR. SAN. TIC. 
LTD. STI.”(Turcia), a ol srit transport pentru data de 22.10.22, conform solicitarii 
nr. 12 din 03.10.22. Reic §ind din situatia de la punctele de trecere a frontierei §i 
procedurile vamale necesita timp suplimentar pentru livrarea bunurilor.

Subsecvent celor expuse, operatorul economic SRL „Zilant” solicita 
prelungirea termenului ie  livrare pana la 30.11.2022 a lotului „Ciorapi de 
bumbac”, in cantitate de (>0000 per.

cru pentru achizi{ii al Ministerului Apararii considera 
asemenea reie§ind din faptul ca, prelungirea termenului 

ctivitatea autorita|ii contractante, se propune prelungirea

Astfel, grupul de lu< 
solicitarea intemeiata, de 
de livrare nu afecteaza a

2



termenului de livrare a _,Ciorapi de bumbac”, in cantitate de 60000 per., pana la 
data de 30.11.2022.

VII. Rezultatele exair in&rii:
A

In baza deciziei grupului de lucru nr. 14/190 din 31.10.2022 de modificare a 
contractului de achizi^ie nr. 14/664 din 13.09.2022 a fost incheiat acordul adi^ional 
privind prelungirea termenului de livrare, dup& cum urmeaza: „Ciorapi de 
bumbac”, in cantitate de 60000 per., pana la data de 30.11.2022.

Denumire operator 
economic

Intreprinderca: 
Cu capital 
aufbhton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital str&in

Nr. $i data acordului 
aditional

Valoarea modificarilor
(dupa caz)

FSrS TV A Inclusiv TVA

SRL „Zilant” - 14/879 31.10.2022 - -

Conducatorul grupului de lutru:

__________ Sergiu VOINU_____

(Nume, Prenume)
L.$.

Agenfia Achizifii Publice: mutt. Chjinau, ?os. Hincefti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenfia Nafionala pentru Solufioncrea Contestafiilor: mun. Chisinau, bd. §tefan cel Mare $i Sfant, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-65*; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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DЛRЕ DE SЕАМД
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

аiп 0 (. //. Q-o22

Date ire la

Nr.

ritatсu аutоrl[аtеа сопtrасtап
I)епumirеа autoritйtii contractante Agentia Nationalй pentru Sйnitate Publicй
Localitate mun. chisinйu
IDNo l 01 8601 00002 l
Adresa str. Gh. Asachi. пr, 67А
Num5r de telefon (022)57451l9
Numйr de fax
E-mail oficial achizitii@ansp. gov. md
Adresa de internet www.ansp.md
persoana de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

veaceslav ceban

__ [l. Date сч privire la рrосеdurа de achizi
Tipul рrосеdчrii de achizi{ie б...."ч оГrt"Ь. О" р..Цч.i "Licitatie deschisё п Altele: [Iпdicati
ObiectuI achizi{iei Тrusе репtru diagnosticul рriп tehnici de biologie

mоlесulаrй (PCR) si ЕLISд репtru апчl2022.
Cod СРV 33 l 00000- l

vаlоаrеа estimatй а achizitiei бз2 215,00 lei
Nr. qi link-ul рrосеdчrii (se va iпdiса diп cadrul
p o r t alul ui guv е r паmе пt аl wtyw. mt е пdе r. gоv. md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l 6468l32630l 5

Link-ul:
https://ach iziti i. md/rolpu bl icltender/2 l 052882

Data public5rii апuпtчIui de participare Data рuЬl iсйrii: 09.0З .2022

Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele) рuЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jчrпаlul Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) Ia саrе se rеfеrй anun{ul
respecttu (duрd caz)

Date cu re la contractul de ach 'acordul-cadru:
Tipul сопtrасtчlui de achizi{ie/acordului-cadru
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru ýе rеfеri la чп
proiect gi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale Uniunii
Еurорепе

NulV Dал

Sчrsа de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Sursе ехtеrпе п

ЩЦqýglýgiДrdjса!Ц
Data deciziei de аtriЬuirе а contractului de achizi{ie/
асогdчlчi-саdru

09.0з.2022

Dепumirеа ореrаtоrului economic "GBG-MLD" SRL
Nr. qi data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr: 202

Data:06.04.2022
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-cadru ЭLqJl_vАщQýlýдQ_lgi

nclusiv TVA: 553034,00lei
теrmеп de valabilitate з|.12.2022
теrmеп de executie

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

I.



Tipul modificf,rilor Micqorarea valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea ternrenului de valabilitate п
Rezilierea contractului п
Altele: ПпdiсаtiI

Temeiul juridic art.76, alin.(7), subalin.(4) din Legea
Nr.l З |12015 privind achizitiile publice

Сrеqtеrеа pre{ului in urmа modificirii (dupd. caz)
Modificarea апtеriоаrй а contractului de achizitii
publice/acordului-ca dru (dupd. с az )
Alte informa{ii relevante Мiсgоrаrеа valorii contractului cu 2502,60 lei

V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi dчрй modificare:

(Se vОr iПdiса паturа ;i amploarea lucrdrilor, паlurа ;i сапtitаtеа sau valoarea buпurilor, паturа si
аmрl oarea s ervic iil or)

Сопfогm рrечеdеrilоr contractului пr.202 din 06.04.2022 cu ореrаtоrul economic GBG-MDL SRL,
la Lotul 55 uппа sё fie prezentatй l trusб PCR test-sistemй dеtеrmiпаrеа gепеIоr de rеzistеп{6ОХА-2З,
ОХА-58, ОХА-40 la Acinetobacter baumanii gi la Lotul 56 uппа sё fie рrеzепtаtб l trчsё PCR cantitativ
multipIex репtru detectarea infec{iei tractului rеsрirаtоr iпfеriоr gi rTenirlgitei cauzate de Streptococcus
рпеumопiае, Haemophilus irrfluenzae gi Neisseria meningitidis. insё din grе9еаld s-a calculat чаlоаrеа ТVД
in cuantum de 20Yо, ре cind trеЬuiа sй fie calculatё in cuantum de 8%. Са urmаrе, faptul dat а dus la
mаjоrаrеа 1Йri temei а valorii contractului сч 2502,60 lei, adic6 la Lotul 55 valoarea cu ТVА urmа sб fie
de lЗ024,80 lei (in loc de l4472,00lei) 9i la Lotul 56 -9498,60 lei (in loc de l0554,00 lei). Respectiv,
рriп acordul de modificare а contractului пu se modificб cantitatea Ьuпurilог, ci doar diminuarea vatoarii
lоr.

VI. Descrierea circumstan{elor саrе аu ff,cut песеsаrf, modificarea:

(Se uor iпdiса mоtivеlе/аrguплепtеlе modificdrii сопtrасtului de achizilie/acordului-cadru)
iп anexa rlr.2 Specifica{ia de рrе1 F(4.2) al corrtractuIui пr.202 din 06.04.2022 cu ореrаtоrul economic

GBG-MDL SRL, Ia Lotul 55 PCR test-sistemё determinarea gепеIоr de rezisten{a ОХА-2З, ОХА-58,
ОХА-40 la Acinetobacter baumanii 9i Lotul 56 (qtiinta) PCR cantitativ rTultiplex pentru detectarea infecliei
tractului respirator iпfеriоr 9i meningitei cauzate de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 9i
Neisseria meningitidis, din grеgеаlй s-a calculat чаlоаrеа TVA in cuantum de20o/o, ре cind trеЬuiа sб fie
calculatiin cuantum de 8%. FaptuI datadus la mаjоrаrеайrбtеmеi а va|orii contractului cu 2502,60 lei,
adicё Ia lotul 55 чаlоаrеа cu ТVА urmа sб fie de l 3024,80 lei (in loc de | 4472,00 lei) 9i la Lotu l 56 - 9498,
60 lei (in loc de l0554,00 lei).

VП. Rezultateleexaminirii:

iп rezultatuI ехаmiпбrii necesitelilor de mоdifiсаrе а contractului de achizi{ielacordului-cadrul s-a decis
iпсhеiеrеа acordul adilional privind: modificarea contractului пr,202 din 06.04.2022

Сопduсitоrul grupului de luсru:

_Njgqlae Jelarnschi
(Numе, Рrепuпtе)

Executat: veaceslav Сеьап

Denumire ореrаtоr
economic

Nr. qi data acordului
aditional

vаlоаrеа mоdifiсйrilоr (duрй caz)
Fйrй ТYА Inclusiv ТVА

"GBG-MLD" SRL 0I l ot.11.2022 460845,00 550531,40

,=+ьý

frffiФ
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice o 
de încheiere a acordului-cadru □ 

de anulare a procedurii de atribuire IL'I 

Nr._]_din 01 .11.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autoritătii contractante Muzeu National de Artă al Moldovei 
Localitate mun. Chi inău, 
IDNO 1003600069289 
Adresa str. 31 Au ust 1989, 115, 
Număr de telefon 022241730,022241379 
Număr de fax 022245332 
E-mail oficial resurse. umane.mnam mail .corn 
Adresa de internet www.mnam.md 

model-tip 

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

Druşca Ionela, secretar al grupului de lucru, 
resurse.umane.mnam mail.corn 078591519 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire □Cererea ofertelor de preţuri IL'ILicitaţie deschisă □Altele : 
aplicate . {Jndicatil 
Procedura de achiziţie repetată Nr: Da 
(duoă caz) 
Tipul obiectului contractului de Bunuri □ Servicii □ Lucrări IL'I 
achizitie/ acordului-cadru 
Obiectul achiziţiei Lucrări de restaurare a blocurilor B, Bi şi Vi a edificiului 

Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 
1989, nr.115. 

Cod CPV 45454100-5 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitatia deschisă) 
Procedura de atribuire (se va Nr: ocds-b3wdg1-MD-1664196092940 
indica din cadrul portalului https: //mtender.md/Cabinet/Tenderlnfo/ocds-b3wdpl-MD-
guvernamental 1664196092940/ocds-b3wdp l-MD-1664196092940-EV-
www.mtender.gov.md) , . 1664196819621 

Data publicării: 26.09.2022 
Platforma de achiziţii publice achizitii.md; □ e-licitatie.md; IL'lmtender.md 
utilizată 

Anunţ de intenţie publicat în Data: nr.45 din 10.06.2022 
BAP ( după caz) 

Link-ul: 
'· ,. https:/ /tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap nr 45 2. pdf 
Tehnici şi instrumente specifice □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziţie □Licitaţie 
de atribuire electronică □Catalog electronic 



(după caz) 
Sursa de finanţare flBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 

externe; □Alte surse: {lndicati 1 
Valoarea estimată (lei,fără TVA) 119 OOO 000,00 lei 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 

Data solicitării clarificărilor 
Denumirea operatorului economic 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

Expunerea succirtă a răspunsului 

Data transmiterii 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

Rezumatul modificărilor 

29.09.2022 

Solicitare-modificarea cifrei 7 cu cinci pentru a reveni în 
câmpul legal, excluderea sintagmei (monumente de 
istorie şi arhitectură), după examinarea categoriilor de 
lucrări prevăzute în caietul de sarcini constatăm că 

lucrările solicitate fac parte din categoria construcţii 
civile, respectiv cerinţa dvs. este una abuzivă şi 
limitativă!? 

Condiţii de calificare/cerinţe de selectare sunt în 
conformitate c~ Legea 13 J/?O I S) Edificiile propuse 
pentrµ re$tautm:fiau statut de •rnonument de arhitectură 
de categorie· p~ţioplilă, înscrise cu nr .. 205 în Registrul 
mo .. . " ·• . . ' .q!icii Moldova ocrotite de stat. 

r 'Jegal~; !tspeqit}căm, că condiţia 
iJicare itppqsă >în !documentaţia de 
inima1ă şi nici curri una abuzivă, care 

să promove urniţi operatori . economici -sau Să 
limiteze concurenţa; întrucât:- autoritatea contractantă a 
extins , per: da< de la 5 ani la 7 ani pentru a ,. oferi 
posibilitat orilor •eco.nomici, de demonstrare a 

· Jrponumepţe de istorie şi arhitectură) 
:m:ii."} ,%ani;.,)fa..:; niveL,de ·3 contracte 

03.10.2022 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după [Indicaţi sursa utilizată şi data publicării] 
caz) 
Termen-limită de depunere şi deschidere a ofertelor [Indicaţi numărul de zile} 
prelungit (după caz) 

5. Până la termenul-limită (data 01.11.2022, ora 08:00), au depus oferta _O_ ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ 

administratorii 

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

Denumirea operatoruluieconomic 
Denumire document 

I 
Operator Operator Operator 

economic 2 economic 3 economic n 
Documentele ce constituie oferta 

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

Documente de calificare 

" Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu .corespunde 

2 



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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

Denumirea 
Denumirea Preţul Cantitate Corespund erea Corespunderea 

lotului 
operatorului ofertei şi unitate cu cerinţei e de cu specificaţiile 

economic fără TVA* de măsură calificar e tehnice 
Lot I o erator economic I 

o erator economic n 
Lot n o erator economic I 

o erator economic n 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic 

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea o eratorului economic 

Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
o eratorului economic 

Motivul res in erii/descalificării 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _______________ _ 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut □ 
Costul cel mai scăzut o 

Cel mai bun raport calitate-preţ■ 
Cel mai bun raport calitate-cost o 

I 
I 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite fn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost) " 
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 100% 

Preţul ofertei 80 % 80% 

Garanţia 20 % 20% 
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 o erate 

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

Anularea procedurii de achiziţie publică : 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) nu a fost depusă nicio ofertă. 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

<fi.,; m I}_ Qn.,,_ -J.f!:Jf 4. 
(Nume, Prenu 

AL 

•, 
~ 
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I. Date cu privire I

D A R E  D E  S E A M A
privind modificarea contractului 

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 145/22 din 31.10.2022

i autoritatea contractantS:

Denumirea autoritSpi contra* tante Agenpa Asigurare Resurse §i Administrare 
Patrimoniu a Ministerul ApSrSrii

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. ChisinSu, $os. Hince$ti 84
NumSr de telefon •' ■■■■■ 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
NumSr de fax 022 25 20 49
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mai )

DUMITRU NEGOIJA dumitru.negoita@army.md 
TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md.

II. Date cu privire 1i procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisS

Obiectul achizipei ImbrScSminte de exterior, pentru necesitSple Armatei 
Nationale in anul 2022

Cod.ePV;::3r 18220000-7
Valoarea estimate a achizitiei 1 575 000,00 lei
Nr. $i link-ul procedurii (se v<
cadrulportalului guvernamentt 
www. mtender. zov. md)

indicadin
il

LD. nr. ocds-b3wdpl-MD-1659621705707
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1659621705707?tab=contract-notice

Data publicSrii anunpilui de >articipare Data publicSrii: 04.08.2022
Data (datele) $i referinja (ref* 
publicSrilor anterioare in Jui 
Oficial al Uniunii Europene j 
proiectul (proiectele) la care \ 
anunpil respectiv (dupacaz)

rinfele) 
nalul 
rivind 
e refers

-

III. Date cu privire 1a contractul de achizipe/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizip s/acordului-cadru Bunuri
Contractul de achizipe/acord 
proiect $i/sau program finanj 
Uniunii Europene

il-cadru se refers la un 
at din fonduri ale Nu

Sursa de finanfare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a ci 
acordului-cadru

intractului de achizipe/ 09.09.2022

Denumirea operatorului ecor omic IS „Russca”

Nr. $i data contractului de ac lizipe/acordului-cadru Nr: 14/672
Data: 16.09.2022

Valoarea contractului de ach zipe/acordului-cadru
FSrSTVA: 1218000,00 lei
Inclusiv TVA: 1461600,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022

Termen de execute
panS la 21.10.2022 -  1500 unit; 
pans la 21.11.2022 -  2000 unit.

mailto:dumitru.negoita@army.md
https://army.md
mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1659621705707?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1659621705707?tab=contract-notice


IV. Date cu privire I: i modiflcarile necesare a fi efectuate:

Tipul modiflcSrilor M o d ifica rea  term en u lu i de  execu tare/livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2.
Cre$terea prepilui in urma m
caz)

>dificSrii (dupa Nu se aplicS

Modificarea anterioarS a coni 
achizifii publice/acordului-cac

ractului de
ru (dupa caz) Nu

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achiz
(Se vor indica natura fi amploar\, 
serviciilor)

{iei inainte $i dupsi modificare:
a lucrarilor, natura fi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura fi amploarea

Armatei Nafionale in anul 
a fost desemnat ca§tigai <

In urma procedurii le achizifie LD nr. ocds-b3wdpl-MD-1659621705707 din
21.08.2022, privind acl izibonarea „imbracaminte de exterior, pentru necesitaple

2022”, la lotul „Scurta calduroasS din tesatura camuflata”
A

or operatorul economic IS „Russca”. Conform pet. 2.1, 
anexelor nr. 1, 2 §i 3 a c(|ntractului nr. 14/672 din 16.09.2022, operatorul economic

ivreze „Scurta calduroasa din fesatura camuflata”, in 
cantitate de 1500 unit., Dana la data de 21.10.2022 §i in cantitate de 2000 unit., 
pana la data de 21.11.20^ 2.

Se modifica pet. 2.1, anexele nr. 1, 2 §i 3 a contractului nr. 14/672 din
16.09.2022, §i anume, tei menele de livrare a lotului „Scurta calduroasa din tesatura 
camuflata”, in cantitate c e 1500 unit., se prelunge§te pana la data de 21.11.2022 §i 
in cantitate de 2000 unit., se prelunge§te pana la data de 21.12.2022.

VI. Descrierea circumstantelor care au fstcut necesarS modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentei e modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru)

La data de 27.10 
de la operatorul economi 
care acesta solicita modi 
din tesatura camuflata 
lanturile logistice s-au 
Republicii Moldova, §i 
acesteia necesita timp sc 

Reie§ind din cele exp 
termenelor de livrare a
21.11.2022, in cantitate 
unit.

Astfel, grupul de 
solicitarea intemeiata, d4 
de livrare nu afecteaza 
termenelor de livrare a
21.11.2022, in cantitate 
unit., iar in baza com
14.04.2022, nu se va apli

2322 in adresa autoritatii contractante a parvenit o scrisoare 
c IS „Russca”, cu anexarea materialelor justificative, prin 
ficarea termenelor de livrare a lotului „Scurta calduroasa 

in legatura cu situafia creata pe teritoriul Ucrainei, 
fiistrus ce a dus la lipsa materialelor auxiliare pe piafa 
inume, cdptu^eaia din bumbac -  100 %, dar importarea 
plimentar.
use, operatorul economic is  „Russca” solicita prelungirea 

llotului „Scurta calduroasa din fesatura camuflata” pana la 
le 1500 unit. §i pana la 21.12.2022, in cantitate de 2000

licru pentru achizifii al Ministerului Apararii considera 
asemenea reie§ind din faptul ca, prelungirea termenului 

Activitatea autoritafii contractante, se propune prelungirea 
lotului „Scurta calduroasa din fesatura camuflata” pana la 
le 1500 unit. §i pana la 21.12.2022, in cantitate de 2000 

uliicatului Ministrului Finanfelor al RM nr. 13-09/94 din 
ca penalitate operatorului economic is  „Russca”.
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VII. Rezultatele exair inSrii:

in baza deciziei gru])ului de lucru nr. 14/191 din 31.10.2022 de modificare a 
contractului de achizitie ar. 14/672 din 16.09.2022 a fost incheiat acordul adilional 
privind prelungirea term snelor de livrare a lotului „Scurta cdlduroasa din tesatura 
camuflatS” panS. la 21.11.2022, in cantitate de 1500 unit. §i pana la 21.12.2022, in 
cantitate de 2000 unit.

Denumire operator 
economic

Intrep 
Cu 
aut 
Cu 

mixt/ 
Cu cat

rinderea:
capital
ohton/
capital
asociere/
ital strain

Nr. $i data acordului 
aditional

Valoarea modificSrilor .
(dupS caz)

F3rS TVA Inclusiv TVA

IS „Russca” - 14/880 31.10.2022 - -

ConducStorul grupului de lui ru:

__________ Sergiu VOINU

(Nume, Prenume)
L.$.

Agenfia Achizifii Publice: mun. Ch 
e-mail: bap@tender.gov.md; www. 
Agenfia Nafionala pentru Solufionlf, 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-65

finau, $os. Hince$ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
tender.gov.md
rea Contestafiilor: mun. Chisinau, bd. ^tefan cel Mare fi Sfant, 124 et. 4; 
; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/ 

Nr.09 din din 02 noiembrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
  
IPLiceul Teoretic Hyperion Gura Galbenei 
r.Cimislia 
 

Localitate MD-4118, MOLDOVA, Cimişlia, s.Gura 
Galbenei 

IDNO 
  
1012620010335 
 

Adresa MD-4118,MOLDOVA,r.Cimişlia,s.Gura 
Galbenei,str.M.Eminescu 121 

Număr de telefon 
  
024146407,024145007 
 

Număr de fax 
  
024146407,024145007 
 

E-mail oficial 
  
guragalbeneihyperion@gmail.com 
,tatiana.olarescu65@gmail.com 

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

CasianLudmila,024146407, 
guragalbeneihyperion@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
 

Obiectul achiziției Produse alimentare  pe perioada      
01.09.2022 – 31.12.2022 

Cod CPV  
15800000-6 

Valoarea estimată a achiziției  159990.00  
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 21062642 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1662034135045 

Data publicării anunțului de participare 01.09.2022, 15:20 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat □     
 

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

Nr. 05 din 21 septembrie 202228 

Denumirea operatorului economic I.I.Negru Victor 
Nr. și data contractului de achiziție/ Nr:13 

Data:30.09.2022 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662034135045


 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5845.21 
Inclusiv TVA:    6318.00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

 

 

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

Tipul modificărilor  Se micșorează suma contractului și cantitatea la 
următoarele poziții   
Păine din făină de grîu cu399 
buc.x9.0lei=3591.0lei 
Făina albă de grău,cu 5 kg x 10.0 lei=50.00 lei 
Chifle  cu 505 buc x 2.60 lei = 1313.0 lei                  
in total cu  4954.00 lei 

Temeiul juridic Legea nr 131 din 03.07.2015,art 76 ,p.7,lit “a” 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) Produse alimentare  pe perioada   01.09.2022 – 31.12.2022 

Lotul VII Păine și 
produse de 
panificație 

I.I.Negru 
Victor 

  5845.21 6318.00 

Păine din făină de 
grîu 

 
500 buc 

8.333 4166.50 4500.00 

Făina albă de grău,  5 kg 8.334 41.67 50.00 

Chifle din aluat 
cozonac,cornuri pina 
la 50gr in assortment  

 

680buc 2.407 1637.04 1768.00 
În legatură cu situaţia creată în RM în privinţa aprovizionării şi preţului foarte ridicat la energie 
electrică şi gaze naturale conducerea  întreprinderii « II Negru Victor » a hotărît să stopeze 
activitatea brutăriei începînd cu 01.11.2022 ,informindu-ne prin scrisoarea de înştiinţare nr.154 
din 20.10.2022, a apărut necesitatea de a micșora suma contractului și cantitatea la următoarele poziții   
Păine din făină de grîu cu399 buc.x9.0lei = 3591.00 lei 
Făina albă de grău,       cu 5 kg x 10.0 lei = 50.00  lei 
Chifle                   cu 505 buc x 2.60 lei   = 1313.00  lei  
      In total cu  - 4954.00 lei 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În legatură cu situaţia creată în RM în privinţa aprovizionării şi preţului foarte ridicat la energie 
electrică şi gaze naturale conducerea  întreprinderii « II Negru Victor » a hotărît să stopeze 
activitatea brutăriei începînd cu 01.11.2022 ,informindu-ne prin scrisoarea de înştiinţare nr.154 
din 20.10.2022, a apărut necesitatea de a micșora suma contractului și cantitatea la următoarele poziții   
Păine din făină de grîu cu399 buc.x9.0lei=3591.0lei 
Făina albă de grău,cu 5 kg x 10.0 lei=50.00 lei 
Chifle   cu 505 buc x 2.60 lei = 1313.0 lei  
in total cu - 4954.00 lei 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea  

lucrărilor de reparație a edificiului SCT Ungheni  

din mun. Ungheni, str. M. Eminescu, 24 

 

Nr. 187/22 din 03.11.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1002600024700 

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 

Număr de telefon 022 504021 

Număr de fax 022 212259 

E-mail oficial  asp@asp.gov.md 

Adresa de internet www.asp.gov.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a edificiului SCT 

Ungheni din mun. Ungheni, str. M. 

Eminescu, 24 

Cod CPV 45400000-1 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663237673236 

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

b3wdp1-MD-1663237673236?tab=contract-

notice    

Data publicării: 15.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

Da   

Link către planul de achiziții publice 

publicat: 

https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach

izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-

publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 25.02.2022 

Link: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20

14/bap_nr_15_4.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663237673236
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663237673236?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663237673236?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663237673236?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 600 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică 

Data solicitării clarificărilor - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii  

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică. 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

- 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

- 

 

5. Până la termenul-limită 06.10.2022, ora 12:00, a depus oferta 1 (unu) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „7 Servicii Imobiliare” SRL 1008600018237 - 

 

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

prezentate de către operatorii economici: 

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului 

economic 

„7 Servicii Imobiliare” 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat1 

DUAE prezentat2 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat 

Documentele de calificare 

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

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 

spălare de bani (formularul Declarației publicat pe SIA  „RSAP” 

(MTender)) - declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile 

după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 

ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație 

autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în 

format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 

documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 

prezentat 
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economic 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 

participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 

standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 

15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport 

de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 

electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 85 de zile – 

declaraţie completată conform Anexei nr. 8 la Documentația 

standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 

15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport 

de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 

electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat 

Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), întocmit conform 

prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind 

întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin 

metoda de resurse” - copiile în format electronic de pe 

documentele pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 

aplicarea semnăturii electronice sau documentele confirmate prin 

semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Expunerea detaliată a graficului executării lucrărilor - graficul de 

executare a lucrărilor, completat conform Anexei nr. 10 la 

Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr. 69 din 7 mai 2021 - copia în format electronic de pe documentul 

pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 

electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat 

Atestarea tehnico-profesională a dirigintelui de șantier (Construcţii 

civile, industriale şi agro- zootehnice, Instalații și rețele electrice) - 

copia certificatului în format electronic de pe documentul pe suport 

de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 

electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat 

Atestarea cunoștințelor în domeniul securității în muncă - copia 

adeverinței în format electronic de pe documentul pe suport de 

hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 

sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 

economic 

prezentat 

Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică - copia avizului 

completat conform Anexei nr. 22 la Documentația standard 

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021, 

în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 

documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 

economic 

prezentat 

Menținerea garanției lucrărilor pentru o perioadă de 5 ani - 

declarație pe propria răspundere - copia în format electronic de pe 

documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 

semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Dispunerea de dotări specifice, utilaj și echipament necesar - prezentat 
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declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, completată 

conform Anexei nr. 14 la Documentația standard aprobată prin 

Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 - copia în 

format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 

documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 

economic 

*Dispunerea de personal de specialitate în domeniu - declarația 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 

contractului, completată conform Anexei nr. 15 la Documentația 

standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 

mai 2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport 

de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 

electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat 

*Experiență specifică în executarea lucrărilor similare (art. 22 alin. 

(3) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - 

declarație privind experiența similară, completată conform Anexei 

nr. 12 și, respectiv, Declarație privind lista principalelor lucrări 

executate în ultimul an de activitate, completată conform Anexei nr. 

13 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021. Declarațiile vor fi însoțite de 

certificări de bună execuție (procese-verbale de recepție la 

terminarea lucrărilor) pentru cele mai importante lucrări, în care să 

se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să 

nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulativă a tuturor contractelor executate în ultimul an 

de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului 

contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, 

indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, 

valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au 

fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu 

și dacă au fost duse la bun sfârșit. 

Copiile în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 

documentul confirmat prin semnătura electronică 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 

extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice în format 

electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 

olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 

confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 

Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice 

în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 

documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 

economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 

taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului 

SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

naţional în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie 

cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 

prezentat 
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documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 

economic 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 

solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 

zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 

justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  

 

Comentarii: 

Operatorul economic „7 Servicii Imobiliare” SRL: 
1 a prezentat propunerea financiară conform formularului F3.1, dar nu conform formularului publicat de 

către autoritatea contractantă pe SIA „RSAP” (MTender); 
2 în pct. 5A.1, Capitolul nr. 5 din DUAE nu a indicat numărul de zile pentru prezentarea documentelor 

justificative, dar a bifat „da”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea  

operatorului 

economic 

 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 

te și uni 

tate de 

măsură 

Corespun

derea cu 

cerințele 

de califi 

care 

Corespun

derea cu 

specifi 

cațiile 

tehnice 

Lucrări de reparație a 

edificiului SCT 

Ungheni din mun. 

Ungheni, str. M. 

Eminescu, 24 

„7 Servicii 

Imobiliare” 

SRL 

2 313 918,73 - + + 

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu 

cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii). 

 

Licitația electronică nu a fost aplicată. 

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

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 

anormal de scăzut) s-a solicitat: nu se aplică. 

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

- - - -  

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului economici  

Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru un singur lot ✓ 

Pentru mai multe loturi □ 

Pentru toate loturile  □       

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut ✓                     

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                 

Cel mai bun raport calitate-cost □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

atribuire s-a decis:  

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de 

reparații a 

etajelor 4 și 5 a 

edificiului 

Departamentului 

Cadastru din 

mun. Chișinău, 

str. A. Pușkin, 

47 

„7 Servicii 

Imobiliare” 

SRL 

--/-- 2 313 918, 73 2 313 918,73 2 776 702,48 

 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 
 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„7 Servicii Imobiliare” SRL 20.10.2022 
SIA RSAP 

Poşta electronică 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

 

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este mai mică decât pragurile 

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

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

✓ 6 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este egală sau mai mare decât 

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

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

 

Denumire

a  

operatoru

lui  

economic 

 

Întrepri

nderea 

Cu 

capital 

au 

tohton/ 

cu  

capital 

mixt/as

ociere/

Cu 

capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului 
Termen de  

valabilitat

e al 

contractu 

lui/ 

acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

„7 Servicii 

Imobiliare

” SRL 

- 
Nr. 

1167 
03.11.2022 

45400

000-1 
2 313 918,73 2 776 702,48 31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 

durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 

durabile (achiziții verzi)? 
(DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 
- 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care 

au fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  

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

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

 

 

Președintele Grupului  

de lucru pentru achiziții publice                                                           Gheorghe POJOGA 

 

 

 

 



DARE DB SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Nr 4'lf ain (9- lo - 282 "

achizitii
Data:Nu
Link-ul:Nr"t
Nu se aPlicd

Buget de stat

158 500,00

022-254-898

Negociere frE$blt."te Prealabila a unui anunl de

lcl
Nu se

Servicii

Servicii
o+ t t oooo-o

c) al LegtfiiT5u'Zol5 Privind

i]tll,f"ui" ffiil;;;i;;spune de dreptul exclusiv de a

resta serviciile
Nr: Nu
Link-ul: Nu
Data publicarii:Nu
Nu se aPlicd

-l'tsoJtin. (l) lit'
achizitiile Publice; art^,
:""';;'.;; 'si art'26 al Legii nr'3612006 privind

i

comunicaliile po$ale; 
ederile arr.Z5 ,

n"a"a in vedere cd in conformitate cu prev

alin. (l) furnizorul de serviciu poEtal- universal este

:.t#; in'r,"ptinottea de Stat "Poqta 
Moldovei" care

;;;-;;;oidite. previzute in prezenta Lege pentru

furnizarea r"'u't "'ot 
-p"tf 

"f" 
din ifera serv iciului poqtal

universal'
Astfel, in conformitatea cu prevederile' art'56 alin' (1)

ft:';;' "i t.tii nr' r : i iio 1 5 privind 
-i:::i'::::,,:;1tli:';

Da ::: ,-: :,
Link-ul cdtre planut o" utt'tititii publice li?]:1:
ffi .;;;ffi .'*Jl,oluauunced-page-tvpe/plan-de-

mun. ChiEindu
rooeeo t 0!08!!
str. Tighina 6

022-254-898
Numlr de telefon
E-mail oficial
Adresa de1ttlgtl$ me' telefon' e-

@tribuireaPlicate
Fio..Outu de achizi e achizi{ie/

acordului-cadru
obiectut 49!!Zi!i4

@ui privind alegerea

;ilJeilrii o" i11n'1r'", f:^,:::;' aPticdrii attor

iri, uau, i dec 6t lic ita1ia deschis d)

O'"'

portalului guvername

Procedura a fost inclus[ in planul de achizifii

poUfi"" a autoritifii contractante

ffiBAPrdupacazlAnunt de inten{ie Pul

Sursa de finanlare
V"l";.a;.tt-"tt \ei' fdrd TVA)

3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt



Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt

5. Pffni la termenul-limiti (data 12.10.2024 ora 17:00), a depus oferta un ofertant:

AsociatiiiadministratoriiDttt"tt*a op"*torului economic
Roman COJUHARIt002600023242.S. ,,Pogta Moldovei"

D.."-tt* "P"*torului 
elggtrc

Denumire document .S. ,,Pogta Moldovei"

Specificalii tehnice

Specificalii de Pre!
E-tt.t dt" t.gtstru persoanelor juridice

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

de citre oPeratorii economici:

(lnformafia privind clenumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din

documentafia de atribuire ;i se va consemna prin; preZentat, nepreZentat' nu .corespunde 
(tn cazul

cdnd documentul a fost ptrezentat, dar nu corispunde cerinlelor de calificare))

T.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespl,Lndereq cu-cerinyele de catificaie" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , Se va consemna prin: ,,+" tn cazul' corespunderii ;i prin "-" in cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ere stabilite in documenialia de atribuire (incrusiv justificarea pre{urui anormal de

scizut) s-a solicitat: Nu sunt

g, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu sunt

l0.Modalitateadeevaluareaofertelor:Pentruintregullot

L1. Criteriul de atribuire aplicat: Pre{ul cel mai scdzut

12.Informa{iaprivindfactoriideevaluareaplicafi:Nuseapiica

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicd

14. in urma examinlrio evaluirii qi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Cantitate qi

unitate de

misur[

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului

economic

Prelul
ofertei

(lEri TVA)*

+ +i

I Sen'icii poEtale
i.S. ,,Pogta
Moldovei"

158 500,00 I buc.

Atribuireacontractuluideachiziliepublicd/acordului-cadru:

D""r"ti*; lotului I Denumirea



,/ operatorului
economic

de misuri (fnrn TVA) (inclusiv TVA)

Servicii postale LS. ..Posta Moldovei" I buc. 158 500,00 1 58 500,00

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

/

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de qtribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru ochizi[ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. ]31 din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: nu se aplicd in conformitate cu
prevederile art.32 alin. (3) lit. b) al Legii nr.I31l20l5 privind achizi\iile publice - Respectarea
termenelor prevdzute la art.32 alin. (1) este facultativd in urmdtoarele cazuri: atunci cAnd
contractul de achizilii publice/acordul-cadru respectiv urmeaz6, sd fie incheiat cu un operator
economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire qi nu existd alli operatori
economici implicali in respectiva procedurd de atribuire.

1 7. Contractul de achizi{ie/ acordul-cad ru in ch eiat :

Prin prezenta dsre de seamd, grupul de lucru declard cd termenul cle aqteptare pentru tncheierea
contrsctului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice ), precum;i cd tn cazul depunerii contesta{iitor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru pentru uchizilii conJirmd corectitudinea clesfisurdrii procedurii
de achi7,itrie, fapt pentru care poartd rdspundere con/brm prevederilor

Conducitorul Grupului de lucru pentru

Tudor BO

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
[.S. ,,Pogta Moldovei" 19.10.2022 e m ai I : tat i ana. daud@p o s t a. md,'

Denumirea
operatorului

economic
Intreprinderea:

Numirul
qi data

contractuluil
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

aI'
contractului

s.* rVa i

I.S.,,POSTA
MOLDOVEI'' Cu caoital social 579 19.r0.2022

641 10000-
0

158 500,00 158 500,00 31.12.2022



DARB DB SВАМД

de atribrrire а contractului de achizilii publice

Nr. 1О 46 О3 ,,(,(, ?,ГЭLL

1. Date cu privire la autoritatea confractantui:

2, I)ate сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Clarificiri privind documentafia de atribuire: Nu sunt

Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: Nu sunt

Pfirrй la termenul-Iimitй (data 14,10,2022, оrа 09:00), аu depus oferta 2 ofertan{i:

_ Д"д щЦщцg !lе_цltgt!:дi .:чqцqцt! q

ICS Lirltoil - Mclldova SRL l002б000()5в97

J.

4.

5.

f)епumirеа autoritйtii contract:rnte Irlspcctoгiltr,tl Сiепсгаl al Poliliei al MAI
Localitate murr. Chisinйr.l

IDNo 101360l0000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868-1 30
E-mail oficial igp@,igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.rrrd
Persoana de cont:rct (пtпllе, рrепutllе, tеlеfЬп,
е-пlаil)

Victoria Lttpan, achizilii@igp.gov.tlld,
022-868-265. 067 -402-1] 4

'I'inul пrосесlurii de atribuire anlicrrte Licitatic clcschisй
I'rоссdurа de aclrizitie rерсtаti (с{чрй cctz) Nг: осс]s-ЬЗr,i,dр l -MD- l 66З l з4з62111
TipuI obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

IJlttlLtгi

obicctuI achizitiei Ргоdusе реtrоliегс
Cod СРV 09 1 00000-0
[lхрuпеrса rпotivului/teпrciului privind
аlсgсгса pI,rlcedurii de iltrilruire (iп cctzul.

arll ic:urii al|,or prrlcedъtri clecdt licil,ctIict cleschisй)
l)rоссdurii tle atribuire (s,e vct iпclicct diп cclclrul
p,.r I a l u / u i 1LN e r п(ll1,le пl al l t, \ l, I l,. t | ] | (| | ](|l| г, xQ1:, !1 1{,a

Nr: ocds-bЗwdp1 -MD- l бб3 l З4З627 1 1

Lirrk-r-rl: lrttps://rntendeг.gov.t-t-tcl/tendcгs/ocds-
ЬЗwсlр 1-MD- l 66ЗlЗ4З6271 1 ?tab:ctltltгatct-rlotice
Data рtrЬliсйгii: ] 4.09.2022

tr)latfb rrn а d е а r:h izi{ii pu Ь liccl u tilizatir aclrizitii.rllc1;

Prtlccdura а lbst inclusil in рIапul cle achizi{ii
1lulrlice а autoritri{ii contractante

Бй ГБ йй"Тio' l, -Бй" ГiiЛ l ЛР 16,;;

Da
Linl<-trl сitгс plarrul сlе aclrizi!ii pLrblicc prrblicat:
https ://ро l i ti а. пl cllsi tes/c]c fh Lr l t/ ll l es/1l l ап _cle_ ас h i zi t

ii 2t]2i pdl
[)ata: -

L lIi-u[: -

'I'ehnici si instrtltnente specil'ice clc аtriЬuirс
(cllt1l(t cctz)

Licitalie еlссtгоtliсi

Sursа de tiпап(аrе I3ugct сlс stat;

Vаlоаrеа estimati Qei,.fard TVA) 12 000 000.00

S i rll i tltlv I)r-r rrri tгr"r

магiаllzt МiгссаI)ctt,t;t-t-t Mrllclova SRL rijtlzr,otlo+s7qB

I,{r. IDNo Asociatiiiadministratorii
l.
2"

l



Dertuntire dtlcument
Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс

lCS Ltrl<oil- Moldova SRL Реtгоrll Moldova SIlL
DUAI] ргеzепtаt |lгсzсlltаt
Оtёгtа - spccifica{ii tehnice 9i dc рге(
(соrl[Ьгrп Апехеlог пг.22 si пг.2З) ргеzепtаt ргеzеlltаt

Сегеге cle рагtiсiраге ргеzепlаt l)гczclltat
Dесlагаtiе pгivilld vaIabilitatc:r оlЪгtеi реtrtгlt о
dLrгаtб de 30 dtэ zilg calelldaгistice 1lгеzсtltаt 1-1l,czctlla1

Lista stаtiilог pl]co cLt irldicaгe:t аdгсsеlог
асеSlOга lJl,cZcll1aI 1lt,czclt Iltt

Rарtlгt clc irlsllcctic 1ll r,еdсгса соrrl'iгrпiгii
ci,lгeslltttlclcгii [rLrrltrlLli la stапdагdс ргсzсtltаt ргсZепtаt

[.icentir сlе actiru itate pгcZeIltat 1lt,czetltat
Gагаrl[iа рсtltгtt оfегtа l0%

(сопfогrл Arlexei пг.9).
pгezelltat l] гс 7.9 Il ta t

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

(Iп,filrпа|iсt priviпcl сlапuшirеа clclcLtttteпlel()r рrеzапl,аl,е ,\е |)а iпсliссt iп cottf orпtilctl.e c:tt сеriп!еlе сliп
clocuпtelllttIiu cle ul.ribttire.yi ,\е ч0 со11,\епtllч рriп: рrеzеtllпt, перrеz,апtпl, tlu corespt.tпde (iп cctzul сijпсt
сlосчпапlul ct.ftl,st ylrezetllal., clar пL! core,\pllttde сеriпtеlоr cle сul ificctt,e))

7. Informa{ia privind соrеsрuпdсrса tlt'crtclor cu ccrintcle solicitatc:

]iчulчаrеu rl|arlalor a./osl еfёсluсtlЙ cle cii|re Sec!ict lrап,s:роrl ct Direc!iei ctp1,olli,ziolllrc lеhпil:()-
maleri,ctl.[t ct IGI', рriп clem.er,yurile пr.3,Liб.1-83б diп 20.10.2022 ;,i пr.34/б,|-8,/8 с|iп 2,1, l0.2022.

'r iп cctzttl ltl,iliziirii licilctIiei еlес:trопi,се se tla i,псliссt pre|ul оfёrtеi.|iпсtLе
(Iпfbrmсtliсt priviпcl "Core,vptlпcleract cll саriп!еlе de cctlificcll,c" ;,i "Corespъttlclcraa. crt .s:pecificctIiila
|еh.п.i.се" , s,e l,cl соп.\аm,пч рri.п: ,,+" iп cctzu/ core.sllttп.clcrii;i рriп ,,-" iп cctzul tlecrlt,e,sllttпderii)

2

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Ргс(ul оfсгtсi
(Йгir 1-V[1*

Discount
oferit

Cantitate qi

unitate cle
mйsuri

Согсs;ru ItclcI,elr
ctl сеriп{сlе t|e

c:rlilicirгc

Col,es;rtl ltclcrcltr
cu sllccifica{iile

teh nice

I,ot l I)rotlusc

1rеtrоliеrс

lCS t-trltoil-
Molclova SltL 9 66в I]44.50 3,00%

[]cllzitld -
27(l 690 l

-{-, +

I)еtгопl Molclova
SRl-

9 960 20(1.00 0,1 0%
моttlгiпi
lIl | 225 l

-+, ]-

[,о1 2 l)rоtlusе

реlгоliсгс - Il)
C)cnita

дclrizitia ntt rl avttt loc

Lot 3 Рrоdusе
petroliere - IP

ýoldйnesti
Achizilia пtl а avttt lclc

Lot 4 Protluse
pctroliere -. IP
ваsаrаьеаsса

Рс:tгоtll Moldovtr
SRL з в 248,46 0,|0оh

[]enzina
l0з0l

Моtогrпб
]25 l

-t- -+

l,ot 5 l)rоtlusе
;lеtгсlliсгс - Il)

l) u llilsa ri

Реtгоt-t-l Mclldova
SI{l. З tl 24t1.4(l 0,1 0%

I]9nzirlir
l030I

MotclI,illit
12.5 l

-t- -+.

l ,ot б l) гotltlscr

1lеtгоIiеrе : Il)
СгiuIепi

реtгоtll Moldova
SRl. 62 105,11 0,1 0%

lJcltzirtii
l110l

Motol,illit
l ()9() l

+- +"



8. I)entru eluciclarea uпоr neclarititi sau сопfirmirrеа uпOr clatc privincl ctlresputtclcrca tll'сгtсi
cu cerin{ele stabilitc in documenta{ia de atribuire (inclusiv iustilicarca pre{ului апоrmаl dc
scizut) s-a solicitat: NLr sLrnt

9. ОfЪrtап{ii respinsi/descalilicati: Nlt sLtnt

I0. Mtldalitaterr de cv:tluat,e а оfеrtсlоr: Реtltгtt {lссаге lot

1l. Criteriul dc atribuire aplicat: Cel Illai butl rrrрогt саlitаtе-ргс1

I2. lnftlrma(ia privind ttrctorii cle счаluаrс aplica{i:

LoTt]L l PltoDIJSIc PETIiOLIIIRIl

LOT'UL 4 ЦlОDUSI!ДЦТItОt,IВIrJС - rP BASAIIAI}BASCA

LOTUL бI]RоDUSЕ рIсTROLIЕRII] .- Iр CltlUI,IcNI

Factorii de еч:rlu:rrе Vаlоаrеа din оlЪrti/ Punctajul acortlat Punctajul calculat

ICS Lukoil - Moldov:r SRL Total
Ргеtul в0% 9 6(lВ 844,50l В0%

99.j5%
I)геzсIl(а stati iloг l)Il(]O 2()|И, 3() slatii I'l]CO/ ]9,j5%l

Petroln Mtlldova SIlL l'otal
РгеtLr l 80% 9 960 206,001 11,66%

9з,19%
Ргеzеll{а statiiloг РЕСО 20о/о 25 sta{ii РЕСО/ l6,1ЗО^

Factorii de ечаluаrе Vаlоаrеа din ofertй/ PunctajuI acorclat Punctajul calculat

Реtrопr Moldova SItL 'I'otrrI

Рге!Lr I 8()% з8 248,46l вOо^
1 00%,

Ргсzсrltа sla!i i Iог l'l1(]O 20%, l slatic Рl:.Соl20оk

Factorii tlе счаlutrrе Vаlоаrеа din оfеrtй/ Punctajul acordat Punctaj ul calculat

Рсtrоlп Molclovrr Sll[, 'l'tltal

Ргеtttl ti0% зв 248,46i 80%
l00,%

Ргеzеll{а sta{i ilог РЕСО 20% 1 stzrlie PECO|20%

Factorii de ечаIuаrс Vаlоаrеа din оl'еrtй/ Punctajul acorclat Punct:r.jul calculat

I)сtrоm Моldочл SIIL '['tltal

РгсtLrl в0,% (l2 l 05. 11l l]0%
l ()(),%

Ргсzеtl{а strr(i ilог I'IiCO ?()%, l stirlic t'l,,Col20'%

13. Reevaluarea оfеrtеlоr: Ntr se арliсй



14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii ;i соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii cle

atribuire s-a decis:

а) Atгibuirea cotltracttrlui de aclrizi!ie publ ici/acordrrlui -саdгr-r :

I)епumirеа lotului Dепumirеа operatorului
economic

Discount
pretrrl total
(fiirй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

Lot 1 Procluse petrolierc lCS Lul<oil- Molclova SRL 3.00% 7 500 000.00 9 000 000,00
Lot 4 Рrоdusе petroliere
- IP Basarabeasca

Рсtгоtтt Moldova SIlL 0,1 0% з 8 24tt,46 45 89It, l 5

Lot 5 Prodrrse petroliere
- IP DuЬйsаri

Реtгс,ltl-t Molclova SIl[, 0,1 0% 3 8 248,46 45 в9в, l 5

Lot б Рrоdusе petroliere

- IP Criuleni
Рсtгоttl Moldova SIll, 0,1 0% б2 l 05,1 7 14 526,20

Ь) Апulаrса urm:itоаrсlоr lotut,i: 2 - l'roduse
ýoldrinesti
Аrgumепt:rrе: It-t tcrneir-rl агt. 7l alin. (l) lit.
allllllle - llll а Гtlst depr,rsй nici о оlсгt1.

petroliere - IP Ocni{a qi 3 l)roclusc pctrtllicrc - Il)

а) clin Legea пг.l31l2015 pгivind achiziliilc pLrblice si

15. Informirrea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru peIttru achizi{ii:

16.'I'ernrctluI tlc a;teptarc рспtru iпсIrсiсгса ctllttractuIui: irl сtltlГогtllitаlс ctt pгcrzcrlt:r,ilc агt.j2
alin. (1) lit. Ь) al Legii rlг.l3ll20ll5 pгivirrd achiziliilc ptrblicc - Соtltгzrсtсlс clc achizilii pLlblicc
сагс irltгit irl s[Ъга clc арliсаге а ргсzсtltсi lcgi ро1 1l incl-reiirte tlLttlltti clLrlla irllрlilliгса tcl,ttlcIlclor,
cIc аq;tсрtагс c,lc 1l zilc сiе la data tгаtlsпlitсгii cotTttnicirii 1lгirl SIA ,,I{SAI"' ргiчiпd гezLrltatr_rl

apIiciгii ргсlсеdr.lгii de аtгiLltriге * in cazr:l itl саге чаlоагса cstiIllaiti't, соtl[Ьгtl-t ргсчссlсгilсlг at,1. zl, а
сопtгасtului гсsресtiч este egalй cll sau t-trai mаrе decit pragurile ргечizutе la агt. 2 alin. (З).

1 7. Contractul de achizi{ie/actlrdul,cadгu inchci:tt:

Dспumirса oDeratorului есопопriс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
ICS l.Lrltoil Molclova SRL

26,10,2022
е - tll ч i. l, : tl u m i l t, t.t.,s, i. tll r l п t l t, ( |D, l. rt lct l i l.. m di

l)сtгtlt,ll N4oldclva SRL е - tll,ct i / : m ч r i а п ct. lll i r с е а ] @rl с l r о m. с о llt /

Dепumirеа
operatorului

economic
ilt trelr ri п cle геа:

Nrrпriirrrl

si d ata

сопtгасttr lu i/

Cod
CI)v

vаlоа r,ca contritcttt ltti ТсгIпсrl dc
valallililirlc ltl

ctl lt tгacttt lu ifr'irr'i ТVд illcIrrsil,TVA

lCS LLtkoil

Moldova SItl-
Ctl capital stгiiп l 70-BN 0з. l t .2022

09 l 0000

0-0
7 500 000,00 9 000 000.00 з1.1?..2о2?.

I)е[гоtll Moldova SRt. Ctl callital social l69-BN 0]. l l .2022
09 I 0000

0_0
l j 8 6()2.09 l6(l j22,_50 зl,l2.20?.2

I'riп praz.attltt rlttre rla sеппtri, grttpttl tlе lttcrtt lссlоrй cri lerпtattttl rlc u;ltlplttrc pcttlrtt ?ttt,lteicrett
ctlпlruclt.tltti/c,tlпlruclalor iпdicttle tt.|osl raspeclttl (е.rсарliiпtl cttzurilc рrсчrr?,tllе tle ttrl. ,J2 пlitt. (_7) чl Lcgii
ltr, l-JI rliп 3 ittlie 2()l5 рrit,iпrl ucltizi|iile рчhliса ), рrесчпt si сГt iп ctt?,ttl daputterii ctlпlastutiilor;i/stttt
rасар|iопririi rupoпrlelttr de mtlttiltlri7дre, псеslеч tttt.fitst extttttittttla si stlltt(itlttula.

de ochizilie,.fopt рапtru care poartci r(tspuпdere сопfоrm preveclerilor lеgпlе itl vi14oпre,

I) re;etl intcle Ci гrl 1rtlltli cle luсгtl 1lепt гu асh izi1 ii :

Alexilntl rtl (;ANACI IJC
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DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 

a contractului de achiziții publice  

 

Nr. 160/22 din 13.09.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP) 

Localitate mun. Chişinău 

IDNO 1002600024700 

Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 

Număr de telefon 022 504021 

Număr de fax 022 212259 

E-mail oficial asp@asp.gov.md  

Adresa de internet www.asp.gov.md  

Persoana de contact  

(nume, prenume, telefon, e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţia deschisă 

Obiectul achiziției Licența și mentenanța pentru produsul 

program „Oracle” 

Cod CPV 48517000-5 

Valoarea estimată a achiziției  2 582 829,17 fără TVA 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md)   

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1645792599374 

Link: 

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

b3wdp1-MD-

1645792599374?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 25.02.2022 

Data (datele) și referința (referințele) 

publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind proiectul 

(proiectele) la care se referă anunțul 

respectiv (după caz) 

- 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-

cadru 

Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 

referă la un proiect și/sau program finanțat 

din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
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Data deciziei de atribuire a contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 246/22 din 25.05.2022 

Denumirea operatorului economic „BTS Pro” SRL   

 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-

cadru 

Nr. 757 

Data: 10.06.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-

cadru 

Fără TVA: 3 343 182,80 

Inclusiv TVA: 4 011 819,36 

Termen de valabilitate 10.06.2022 – 10.06.2023 

Termen de execuție 10.06.2022 – 10.06.2023 

 

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

Tipul modificărilor  Prelungirea termenului de valabilitate a 

contractului în urma activării licenței din 

data de 15.07.2022 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice; 

Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu 

privire la activitatea grupului de lucru în 

domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 

Creșterea prețului în urma modificării (după 

caz) 

Nu  

Modificarea anterioară a contractului de 

achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu 

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 10.06.2022 a fost încheiat contractul nr. 757 cu operatorul economic „BTS Pro” 

SRL privind achiziționarea licențelor și a mentenanței pentru produsul program „Oracle”.  

De menționat că bunurile ce constituie obiectul contractului, potrivit pct. 2.1 din contract, 

urmau a fi activate „din data semnării contractului”, însă Furnizorul a livrat licențele abia la data 

de 15.07.2022. Au fost solicitate explicații, precum și prezentarea unui aviz de atestare a 

impedimentului justificator de neexecutare a obligațiunilor contractuale corespunzătoare, eliberat 

de către organul competent – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Operatorul 

economic „BTS Pro” SRL, prin scrisoarea din 04.08.2022, a declarat că „obținerea unui aviz de 

atestare a impedimentului justificator […] este imposibilă. Deși transferarea rețelei logistice a 

dezvoltatorului produsului software Oracle este o consecință a conflictului militar din Ucraina, 

aceste procese nu au incidență directă asupra contractului nr. 757 din 10 iunie 2022 și, 

respectiv, Camera de Comerț și Industrie nu poate emite avizul de atestare în asemenea 

circumstanțe […]”. 

Astfel, pentru a nu crea impedimente în procesul de activitate a Agenției Servicii Publice, 

a apărut necesitatea de a modifica prevederile contractuale referitor la data activării licenței (din 
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data furnizării acestora, 15.07.2022) și, respectiv, începerea decurgerii termenului de valabilitate 

a contractului (12 luni consecutive din data de 15.07.2022). 

 

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Modificarea termenului de valabilitate a contractului  nr. 757 din 10.06.2022 privind 

achiziționarea licenței și a mentenanței pentru produsul program „Oracle” este condiționată de 

perioada de valabilitate a licențelor și suportului tehnic pentru bunurile livrate cu  întârziere (la 

data de 15.07.2022) către Furnizor. 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis 

încheierea acordului adițional la contractul nr. 757 din 10.06.2022 privind achiziționarea 

licențelor și a mentenanței pentru produsul program „Oracle” referitor la data activării licenței 

(15.07.2022) și, respectiv, începerea decurgerii termenului de valabilitate a contractului de 12 

luni consecutive din data de 15.07.2022. 

 
 

Denumire 

operator 

economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

 

 

Nr. şi data acordului 

adiţional 

Valoarea modificărilor  

(după caz) 

Fără TVA, 

lei 

Inclusiv TVA, 

lei 

 

„BTS Pro” 

SRL 
- Nr. 984 13.09.2022 - - 

 

 

 

Preşedintele Grupului de lucru  

pentru achiziţii publice                                                                                 Gheorghe POJOGA                 

 

 

 

 

 

 

Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  

tel.: 022 820703; fax: 022 820728  

e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md  

 

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