
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale D

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

din c4 . Aa. roJJ

1. Date cu privire la entitatea contractanti:

Denumirea entit[(ii contractante I.M ,,Regia transport electric"

Localitate Chisindu
IDNO I 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numir de telefon 022 204 129,022 204 145
Numir de fax 022 7s2 663
E-mail oficial nechishinau@smai l.com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel.022 204 129

Dorina Lutenco tel: 022 204 109
Tipul entiti{ii contractante gi obiectul
nrincinal de activitate

Activitdlile sectoriale privind domeniul transporturilor I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate nCererea ofertelor de prefuri Fl-icitatie deschisd aAltele:
Procedura de achizifie repetatl (dupd
caz)

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- I 658409596460

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cad ru

Bunuri I Servicii I Lucrdri I

Obiectul achizitiei Anvelope in asorliment (repetat)
Cod CPV 34300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn
cazul aplicdrii altor proceduri decdt
licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guv ernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 662535828851
Link-ul : https://e-licitatie.md/contract-notice/3 96 I 1

Data publicdrii: 07 .09.2022 ora 1l:33
Platforma de achizitii publice utilizatl r achizitii.md; p e-licitatie.md; n yptender.md

Anun{ de inten{ie publicat inBAP (dupd
caz)

Data:l&.02.2022
Link-
ul : https ://tender. gov. md/ro/system/fi leslbapl 20 | 4 lbap _nr _13 _3 .

pdf
Tehnici Ei instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie P[-icitalie
electronicd uCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat;
rSurse. exteme;
PlAlte surse: .Szrse nroorii

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 7.368.000.00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
va completa in cazul in care au fosl solic itate clarilicdri

Data solicitl rii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare



4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
tn cazul in care auva

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/altemij loacelo r de in formare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

pndicali numdrul de zileJ

ExDunerea succint[ a risnunsului
Data transmiterii

5. PAnd la termenul-limiti (data 07.09.2022, ora 11:33), au depus oferta urmitorii ofertanli:

LOT 1

LOT 2

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

LOT 2

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

I ,,Cunigion " SRL l0r 1600013946 Gore Ion

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I ,,Agrotrac Prim" SRL 1014600005618 Zastolnitchi Sersiu

) ,,Trans Ager" SRL I 003600099075 Bulat Anatolie

3.
.-Sorinlux" SRL 1003600026745 Ion Dicu

4. ,,Transport Systems" SRL 1 02 1 600023 605 Stankevich Viktar

J. ,,Cunigion " SRL l0l 1600013946 Gore lon

LOT 3

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. ,,Cunigion " SRL r0l 1600013946 Gore Ion

Denumire document
Denumirea operatorului economic
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Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat prezentst prezentat prezentst prezentat

Propunerea financiard prezentot prezentat prezentst Drezentat prczentat

DUAE prezentat prezentot prezentat prezentat prezentat

Garantia pentru ofertd
(dund caz)

prezentat neprezentat prezentot prezentat prezentat

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

z



Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentst prezentat
L/eslaralle pnvlno valabllltatea oteftei

prezentat
nu

corespunde
30 zile

prezentat prezentat
prezentat

Declaralie de garan{ie prezentst prezentat prezentat prezentat prezentat
Declaratia benefi ciaru lu i efectiv prezentat prezentat prezental Drezentat prezentst
\-erullsar oe lnreglsffare, exfras clrn Regtstrul
de Stat al persoanelor-juridice prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

Certifi catul de conform i tate I calitate lsau actu t
ce confirmd calitatea bunurilor propuse la
licitatie)

prezentat prczentat prezentat prezentat prezentat

LOT 1,3

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Cunigion " SRL
Documentele ce constituie oferta

nerea financiard

Garanfia pentru oferld

Documente de calificare

Cerere de participare
Declaratie privind va labilitatea ofertei

Declaralia beneficiarului efectiv
Certificat de inregistrare, extras din Registrul
de Stat al persoanelor iuridice
C erti fi catu I de con form i tate I c alitate ( s au actu I
ce confirmi calitatea bunurilor propuse la

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, na corespunde (tn cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundeceiinyelor de caiificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:
LOT 1

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
misurd

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Anvelope

(pentru
troleibuzele

Skoda)

,,Cunigion " SRL 190 800,00 1A buc +

LOT 2

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului economic

Preful
ofertei

(fere TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mdsuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Anvelope
(pentru

troleibuzele
AKSM)

,,Agrotrac Prim" SRL 5 710 672.00 600 buc +
Trans Ager" SRL a aaa aaa ../ JJJ JJJ.JJ 600 buc
.,Sorinlux" SRL 7 600 000,00 600 buc +

,,Transport Systems" 8 729 600.00 600 buc +



SRL
..Cunigion " SRL 9 760 000.00 I 600 buc +

LOT 3

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Anvelone ..Cunision " SRL 190 800,00 28 buc -1-

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informasia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specifica\iile tehnice", se

va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in 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 justilicarea pre{ului anormal de scdzut) s-a

solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

9. Ofertan{ii respin;i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii
,,Agrotrac Prim" SRL Oferta nu corespunde cerinfelor tehnice expuse in

documentatia de atribuire qi anume:
- indicele de sarcind este 148/145 (necesar l49ll45);
- indicele de vitez6: M (130 km/h) (necesar J 100 km/h)

,,Trans Ager" SRL Ofefta nu corespunde cerinlelor expuse in documentatia de

atribuire gi anume:
- declara{ia de valabilitate -30 zile (solicitat 90 zile);
- anvelopele propuse au destinatia,,snow"- zdpadlt;
- indicele de sarcind este 148/145 (necesar l49ll45\.

..Sorinlux" SRL Oferla nu corespunde cerintelor tehnice expuse in
documentatia de atribuire qi anume:
- indicele de sarcind este 148/145J (necesar 1491145);
-anvelopele propuse au destinatia,,snow"- zdpadd;

,,Transport Systems" SRL Oferta nu corespunde cerintelor tehnice expuse in
documentafia de atribuire gi anume:
- indicele de sarcinb este 150/148 (necesar 1491145);
- anvelopele propuse au destinatia..snow"- zdpadd|

,,Cunigion " SRL Lot l: oferta depdqegte considerabil valoare estimativd a

achiziliei ( cu 98%);
Lot2: oferta depdgegte considerabil valoare estimativd a

achiziliei ( cu 35%);
Lot 3: oferta nu corespunde cerinlelor expuse in
documentatia de atribuire ( din 5 pozitii sau propus doar 2)

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul celmai scdzut I Costul celmai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 a Cel mai bun raport calitate-cost n
(In cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel
mai bun raDort calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalui rii ofertelor
Modificirile oDerate

14- In urma examinlri, evalulrii Ei compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Anularea procedurii de achizilionare a anvelopelor in asortiment deoarece au fost depuse numai oferte care nu
satisface necesit[1ile gi cerinlele tehnice indicate in anunful de participare

(Informarea operatorilor economici implicayi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile tn
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,
transporturilor ;i serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civit al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

mat 'e-cost

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Total

Denumirea
Iotului

Denumirea operatorului
economic

Can-te qi un
de m5s

Preful total
(frrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de ransmitere
,,Agrotrac Prim" SRL 07 0.2022 E-ma

,,Trans Ager" SRL 07 0.2022 E-ma
."Sorinlux" SRL 07 0.2022 E-mail

,,Transporl Systems" SRL 07 0.2022 E-mail
Cunieion " SRL 07 0.2022 E-mail

In cazul achiziliilor sectoriale care intr6 in sfera de
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in
sectoarele energetici i, apei, tran sporturi lor qi

serviciilor oostale

O 1 1 zile de la data transmiterii comunicdrii privind
rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
strlin

Numirul
;i data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului

Iiri TVA inclusiv
TVA



18' ,Informafia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie sectorisld au fost aplicate criterii de durabilitati si s-a fncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

Prelul cel mai scdzut p
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raport calitate-cost I*Informalia se va indica pentrufiecare contract de achizilie tn parte.

Prin prezenta dare de seomi, grupul de lucru declard cd termenul tle a;teptare pentru tncheierea
contractalui/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute tti art. 6l atin. (3) aI Legii
74/2020 privindochiziliile tn sectoarele energeticii, apei, transporturilor Ei serviciilor po;tale), pr""o* Ei cd in
cazul depunerii contestaliilor qilsau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceaitea au fost examinate qi
solulionate. Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitrii confirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn
vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii

/oo"inCIoRNiI

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii durabile (achizitii verzi)? (DA/NUNU
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)*: (indicafi suma cu TVA)

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate*:

ffi#c
:(flffiffi

,^ "*4P' *t
S(oroosoo99Toleffi#



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr. din
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

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

Dumitrașcu Aliona

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

Obiectul achiziției Seturi pentru domeniul siguranță alimentară . 
seruri, consumabile si reactivi pentru HPI.C

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

Planul de achiziție (conform necesităților 
instituției)

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l660230423662
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/nublic/tendei7210614 77z
Data publicării: 11 august 2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achiziții.md;

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

Sursa de finanțare □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 520 300.00 MLD

http://www.crdv.md
http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/nublic/tendei7210614
https://crdv.md/category/tenders/annual


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 12 aug 2022, 12:39
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Documentele standard
întrebare: Buna ziua! Va rog sa incarcati in sistem 

DUAE si Specificațiile, conform anexelor 
nr. 22 si 23, din Documentația standard. 
Mulțumim.

Expunerea succintă a răspunsului actualizam .
Data transmiterii 12 aug 2022. 14:22

1

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 dala publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 19.08.2022, ora 14:30 ), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc

2. IM Becor SRL 1003600060828 Bezer lurie

3. GBG-MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi l udor

4. Bio Analitica 1015600017171 Rusu Ghenadie

5. SC"Imunotehnomed"SRL 1002600012565 Rață Sergiu

6. BIOTECHLAB * 1004600067330 Pîslaru Marcel

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

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
Operator 

economic 1
Operator 

economic 2
Operator 

economic 3
Operator 

economic 4
Operator 

economic 5
Operator

economic 6
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea 
tehnică

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENI A 1

Propunerea 
financiară

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

2



DUAE PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZEN1 Ai
Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

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

Document
1
Document
n

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

* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare ” și "('orespunderea cu specif cutiile 
tehnice " . se va consemna prin: ” zw cazul corespunderii și prin .. - ” în cazul necorespunderii)



Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului economic

Prețul ofertei 
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 
de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 
calificare

Corespundere 
cu specifica ți il 
tehnice

Lot I GBG-MLD SRL 5 700 MDL Conform 
anunțului de 
participare

■ ~ ; ■

-IM Весок SRL 8 580 MDL

Lot 2 GBG-MLD SRL 6 630 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

IM Весок SRL 8 385 MDL +

Lot 3 GBG-MLD SRL 5 820 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

IM Весок SRL 7 902 MDL

Lot 4 GBG-MLD SRL 2 600 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

IM Весок SRL 2 795 MDL +

Lot 5 IM Весок SRL 3 215 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

Lot 6 GBG-MLD SRL 1 859 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

В io Analitica I 860 MDL +

IM Весок SRL 2 136 MDL +

Lot 7 Bio Analitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

IM Весок SRL 3 955,70 MDL 4-

GBG-MLD SRL I 859 MDL
Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+
Bio Analitica 1 860 \1DL
IM Весок SRL 2 280 MDL

Zo/ 9 GBG-MLD SRL 2 000 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4

IM Весок SRL 2 795 MDL 4-

Lot 10
Lot 11 GBG-MLD SRL 5 200 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+■

Lot 12 Bio Analitica 3 500 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+
GBG-MLD SRL 3 670 MDL
IM Becor SRL 4 030 MDL

Lot 13 Bio Analitica 1 698 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

GBG-MLD SRL 1 719 MDL 4-

4IM Весок SRL 2 136 MDL
Lot 14 Bio Analitica 1 560 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+

GBG-MLD SRL 1 737 MDL +

+

+

IM Весок SRL 2 795 MDL
Lot 15 IM Весок SRL 5 780 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+ 4

Lot 16 Bio Analitica 1 796 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+ -4
GBG-MLD SRL I 798 MDL
IM Весок SRL 2 795 MDL

Lot 17 Bio Analitica 1 812 MDL + +

GBG-MLD SRL 1 814 MDL + +

4



IM Весок SRL 2 795 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4

Lot 18 Bio Analitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+ •4-IM Весок SRL 2 795 MDL

' Lot 19 Bio Analitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+IM Весок SRL 2 795 MDL
' Lot 20 IM Весок SRL 2 795 MDL Conform 

anunțului de 
participare

i

Lot 21 GBG-MLD SRL 2 200 MDL Conform 
anunțului de 
participare

i

+■IM Весок SRL 2 980 MDL

Lot 22 GBG-MLD SRL 1 850 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

4

+

t

4-
Bio Analitica 1 860 MDL
IM Весок SRL 5 547 MDL

Lot 23 GBG-MLD SRL 6 750 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4-

IM Весок SRL 8 385 MDL

Lot 24 GBG-MLD SRL 6 750 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
—

4-

b

IM Весок SRL 8 385 MDL

Lot 25 GBG-MLD SRL 6 750 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+IM Весок SRL 8 385 MDL

Lot 26 Bio Analitica 5 580 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4-

IM Весок SRL 7 530 MDL

Lot 27 Bio Analitica 3 720 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

-t

4-

-I-

GBG-MLD SRL 4 680 MDL
IM Весок SRL 4 700 MDL

Lot 28 Bio Analitica 3 720 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+
GBG-MLD SRL 4' 680 MDL
IM Весок SRL 4 ~()() MDL

Lot 29 IM Весок SRL 8 955 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4-

Lot 30 Bio Analitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4-

4-
4-

GBG-MLD SRL 2 135 MDL
IM Весок SRL 2 136 MDL

Lot 31 Bio Analitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

4-
1

GBG-MLD SRL 2 135 MDL
IM Весок SRL 2 136 MDL

Lot 32 Bio Analitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

4_

TGBG-MLD SRL 2 135 MDL
IM Весок SRL 2 140 MDL

Lol 33 Bio Analitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+ 4-GBG-MLD SRL 2 135 MDL
IM Весок SRL 2 140 MDL

Lot 34 Bio Analitica 3 720 MDL 4-

4-

4-

GBG-MLD SRL 4 030 MDL



Lot 35

Lot 36

Lot 3 7

Lot 38

Lot 39

Lot 40

Lot 41

Lot 42

Lot 43

Lot 44

Lot 45

Lot 46

Lot 47

Lot 48

Lot 49

Lot 50

IM Весок SRL

Bio Analiticei
GBG-MLD SRL
IM Becor SRL
Bio Analiticii
IM Весок SRL
GBG-MLD SRL
Bio Analitica 
GBG-MLD SRL 
IM Весок SRL 
Bio Analitica 
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL
Bio Analitica 
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL 
Bio Analitica 
IM Becor SRL

Bio Analitica 
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL 
Bio Analitica
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL 
Bio Analitica
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL 
Bio Analitica
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL 
Bio Analitica 
IM Becor SRL

Bio Analitica
GBG-MLD SRL

Bio Analitica 
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL
Bio Analitica 
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL
Bio Analitica 
GBG-MLD SRL 
IM Becor SRL
Bio Analitica

4 030 MDL

1 812 MDL
1 814 MDL
2 140 MDL
1 860 MDL
2 140 MDL
2 200 .MDL
1 860 MDL
2 135 MDL
2 140 MDL
3 720 MDL
5 200 MDL
9 290 MDL
1 860 MDL
2 130 MDL
2 135 MDL
1 860 MDL
2 350 MDL

1 860 MDL
2 450 MDL
2 795 MDL
1 860 MDL
2 600 MDL
2 795 MDL
1 860 MDL
2 '135 MDL
2 136 MDL
1 838 MDL
1 859 MDL
2 795 MDL
1 860 MDL
2 136 MDL

3 720 MDL
5 000 MDL

3 MO MDL
5 200 MDL
5 268 MDL
3 720 MDL
5 000 MDL
5 780 MDL
1 860 MDL
2 550 MDL
2 635 MDL
3 720 MDL

Conform 
anunțului de 
participare 
Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare
Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare 
Conform 
anunțului de 
participare 
Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

Conform 
anunțului de 
participare

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

6



GBG-MLD SRL 4 268 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
4-

+

IM Весок SRL 4 272 MDL

Lot 51 Bio A nalitica 1 860 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
4-

4-

IM Весок SRL 2 136 MDL

Lot 52 Bio Analitica 4 800 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4-

+IM Весок SRL 5 200 MDL

Lot 53 Bio Analitica 4 800 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 
+

-1IM Весок SRL 5 200 MDL

Lot 54 SC"Imunotehnomed"SRL 2 202 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

4-

IM Весок SRL 2 425 MDL

Lot 55 SC"Imimotehnomed"SRL 2 202 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+IM Весок SRL 2 425 MDL

Lol 56 SC"Imunotehnomed"SRL 2 202 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 
+ + +IM Весок SRL 2 425 MDL

Lot 57 SC"Imunotehnomed"SRL 2 202 MDL Conform 
anunțului de 
participare

1

+ + + 
+ 4-

■

IM Весок SRL 2 425 MDL

Lot 58 SC "lmunotehnomed"SR L 2 202 MDL Conform 
anunțului de 
participareIM Весок SRL 2 425 MDL

Lot 59 IM Весок SRL 5 200 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Lot 60 IM Весок SRL 2 ~00 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

Lot 61

Lot 62 SC"Imunotehnomed"SRL 7-608 MDL Conform 
anunțului de 
participare

Lot 63 SC"Imunotehnomed"SRL 5 632 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

Lol 64 SC"Imunotehnomed"SRL 8 236 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

+Lot 65 SC"lmunotehnomed"SR L 5 500 MDL
*

Conform 
anunțului de 
participare

+

Lot 66 SC"Imunotehnomed"SRL 8 997 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4_

Lot 67 SC"Imunotehnomed”SRL 6 140 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Lol 68 SC"Imunotehnomed"SRL 6 716 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4-

Lot 69 SC"lmunotehnomed"SRL 39 899 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+ 4IM Весок SRL 39 900 MDL



Lot 70 Mic-Tan SRL 5 500 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
—

Lot 71 Mic-Tan SRL 4 975 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4-

Lot 72 Mic-Tan SRL 810 MDL Conform + +

—
B1OTECHLAB 995 MDL anunțului de 

participare
+ +

Lot 73 Mic-Tan SRL 1 837,50 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4-

Lot 74 Mic-Tan SRL 26 6 75 MDL Conform 
anunțului de 
participare

Lot 75 Mic-Tan SRL 1 480 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

Lot 76 Mic-Tan SRL 3 500 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4-

Lot 77 Mic-Tan SRL 1 406,25 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4-

Lot 78 Mic-Tan SRL 1 070 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Lot 79 Mic-Tan SRL 650 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Lot 80 Mic-Tan SRL 660 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ t

Lot 81 Mic-Tan SRL 1 400 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Lot 82 Mic-Tan SRL 7 000 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4-

- -..- -
Lot 83 Mic-Tan SRL 2 340 MDL Conform 

anunțului de 
participare

4-

Lot 84 BIOTECHLAB 38 900 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Lot 85 SC"lmunotehnomed"SRL 25 982 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4“

Lot 86 SC"Imunotehnomed"SRL 29 902 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

__________________

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
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9. Ofertanții respinși/descalificați:

operatorului 
economic

29 august 2022 SRL”Imunotehnomed” Solicităm informație referitor la Loturile nr. 
54-58: Specificații tehnice de la producător 
și produsele sunt gata pregătite sau necesită 
pregătire?

e-mail

29 august 2022 SRL”GBG” Referitor la loturile nr. 1-4; 6.8.9.11.21-25: 
s-a solicitat flacon 3 ml, cîte flacoane, a cîte 
ml veți livra?
Solicităm și informație referitor la termenul 
de valabilitate dat de producător?

e-mail

29 august 2022 SRL ”Bio-analitica” Solicităm specificații tehnice de la 
producător pentru
loturile:7.12.13.14,16.17.18,19,26,27.28.30. 
31,32,33.34,35,36
37.38,39,40,41,42,43,44.46,47,48.49.50.51.
52,53 .
S-au solicitat flacoane 3 ml. dar conform 
codului prezentat
de pentru fiecare produs flacoanele sunt de 5 
ml. Specificați
va rog, flacoane a cîte ml veți livra și în ce 
cantitate?

e-mail

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

IM Becor SRL în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi pentru 
care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % LOT 15.29.

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
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

ч



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 
decis:

și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s

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 Antiser diagnostic 
pentru salmonella A- 
E+Vi

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 700 MDL 5 700 MDL 6840.00

LOT 2 Antiser diagnostic 
pentru salmonella ОМА

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 630 MDL 6 630 MDL 7956.00

LOT 3 Antiser diagnostic 
pentru salmonella OMB

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 820 MDL 5 820 MDL 6984.00

LOT 4 Antiser diagnostic 
pentru salmonella ОМС

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 600 MDL 2 600 MDL 3120.00

LOT 5 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:1

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

3 215 MDI, 3 215 MDL 3858.00

LOT 6 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 
0:3,10,15

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 859 MDL 1 859 MDL 2230.80

LOT 7 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:6,7,8

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 8 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:4

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 859 MDL 1 859 MDL 2230.80

. ________
LOT 9 Antiser diagnostic 
pentru salmonella 0:5

GBG-MLD SRL Con form 
anunțului de 
participare

2 000 MDL 2 000 MDL 2400.00

LOT 1 1 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:6

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 200 MDL 5 200 MDL 6240.00

LOT 12 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:8

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 500 MDL 3 500 MDL 4200.00

LOT 13 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:11

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 698 MDL 1 698 MDL 2037.60

LOT 14 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:14

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 560 MDL 1 560 MDL 1872.00

LOT 16 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:19

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 796 MDL 1 796 MDL 2155.20
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LOT 17 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:20

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1812 MDL 1812 MDL 2174.40

LOT 18 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:22

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 19 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:23

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 20 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:24

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 795 MDL 2 795 MDL 3354.00

LOT 21 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:25

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 200 MDL 2 200 MDL 2640.00

LOT 22 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella 0:46

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 850 MDL 1 850 MDL 2220.00

LOT 23 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella HMA

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 750 MDL 6 750 MDL 8100.00

LOT 24 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella HMB

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 750 MDL 6 750 MDL 8100.00

LOT 25 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella HMC

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 750 MDL 6 750 MDL 8100.0

LOT 26 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:G

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

5 580 MDL 5 580 MDL 6696.00

LOT 27 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:L

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL 3 720 MDL 4464.00

LOT 28 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:E

Bio Analitica . Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL 3 720 MDI. 4464.00

LOT 30 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:a

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 3 1 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:b

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDI. 2232.00

LOT 32 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:c

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL I 860 MDL 2232.00

LOT 33 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:d

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 34 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:i

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL 3 720 MDL. 4464.00

LOT 35 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:zio

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 812 MDL 1812 MDL 2174.40

LOT 36 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:z29

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDI. 2232.00

LOT 37 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:y

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00
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LOT 38 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:r

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL. 3 720 MDL 4464.00

LOT 39 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:k

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL ?23?.00

LOT 40 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:z4

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 41 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:zl3

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 42 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:z28

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 43 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:z

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 44 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:h

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 838 MDL 1 838 MDL 2205.60

LOT 45 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:enx

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 46 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:g

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL 3 720 MDL 4464.00

LOT 47 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:s

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL 3 720 MDL 4464.00

LOT 48 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:f

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL 3 720 MDL 4464.00

LOT 49 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:2

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 50 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:z6

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

3 720 MDL 3 720 MDL 4464.00

................._
LOT 51 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:e,h

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

1 860 MDL 1 860 MDL 2232.00

LOT 52 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H.rfaza 
inversia

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

4 800 MDL 4 800 MDL 5760.00

LOT 53 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H:i faza 
inversia

Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

4 800 MDL 4 800 MDL 5760.00

LOT 54 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H faza 
inversia SG 1

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 202 MDI. 2 202 MDL 2642.40

LOT 55 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H faza 
inversia SG2

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 202 MDL 2 202 MDL 2642.40



LOT 56 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H faza 
inversia SG3

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 202 MDL 2 202 MDL 2642.40

LOT 57 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H faza 
inversia SG5

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 202 MDL 2 202 MDL, 2642.40

LOT 58 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H faza 
inversia SG6

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 202 MDL 2 202 MDL 2642.40

LOT 59 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H faza 
inversia SGZ4

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 200 MDL 5 200 MDL 6240.00

LOT 60 Antiser 
diagnostic pentru 
salmonella H faza 
inversia SGG (toate faze 
care conțin g sau m,t)

IM Becor SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 700 MDL 2 700 MDL 3240.00

LOT 62 Cultura de 
referința liofilizata 
Listeria Innocua

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

7 608 MDL 7 608 MDL 9129.60

LOT 63 Cultura de 
referința liofilizata 
Aspergilius Restrictus

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 632 MDL 5 632 MDL 6758.40

LOT 64 Cultura de 
referința liofilizata 
certificata Escherichia 
Coli cu nivel de E+04 in 
pileta

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

8 236 MDL 8 236 MDL 9883.20

LOT 65 Cultura de 
referința liofilizata 
Saccharomyces 
Cerevisiae

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

5 500 MDL 5 500 MDL 6600.00

LOT 66 Cultura de 
referința liofilizata 
certificata Listeria 
Ivanovii cu nivel de E+04 
in pileta

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

8 997 MDL 8 997 MDL 10796.40

LOT 67 Cultura de 
referința liofilizata, 
Campylobacter jejuni 
WDCM 00156

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 140 MDL 6 140 MDL 7368.00

LOT 68 Cultura de 
referința liofilizata, 
Campylobacter coli 
WDCM 00004

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 716 MDL 6 716 MDL, 8059.20

LOT 69 Pipette Controller SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

39 899 MDL 39 899 MDL 47 878.80

-
6600.00LOT 70 Acid sulfuric Mic-Tan SRL Conform 

anunțului de 
participare

5 500 MDL 5 500 MDL

LOT 71 Iso-octan Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

4 975 MDL, 4 975 MDL 5970.00

___________



LOT 72 Metanol Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

810 MDL 810 MDL 972.00

LOT 73 Cloroform Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 837,50
MDL

1 837.50 MDI. 2205.00

LOT 74 n- Hexan Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

26 675 MDL 26 675 MDL 32 010.00

LOT 75 n- Heptan Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 480 MDL 1 480 MDL 1776.00

LOT 76 Toluol Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

3 500 MDL 3 500 MDI 4200.00

LOT 77 CH3ONa Sodium 
methoxide solution 25%

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 406,25 MDL 1 406.25 MDI. 1687.50

LOT 78 CH3ONa Sodium 
methoxide pudra

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 070 MDL 1 070 MDI 1284.00

LOT 79 KOH hidrixid de 
potasium

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

650 MDL 650 MDL 780.00

LOT 80 Na2SO4 sulfat de 
sodium

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

660 MDL 660 MDI. 792.00

LOT 81 NaHSO4*H2O Mic-Tan SRI. Conform 
anunțului de 
participare

1 400 MDL 1 400 MDL 1680.00

LOT 82 Dicloretan
C2H4CI2

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

7 000 MDL 7 000 MDI 8400.00

LOT 83 Metilen clorid
CH2CI2

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 340 MDL 2 340 MDI. 2808.00

LOT 84 Filtre micro 
centrifuge de 750-800pL.

BIOTECHLAB Conform 
anunțului de 
participare

38 900 MDL 38 900 MDL 46680.00

LOT 85 Set pentru 
determinarea
Aflatoxin В1

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

25 982 MDL. 25 982 MDL 31178.40

LOT 86 Set pentru 
determinarea Ochratoxin
A

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

29 902 MDL 29 902 MDI. 35882.40

_________

Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:_____________________________________________
15. Informarea operatorilor economiei despre deciziile grupului de lucru pentru aclii/iții:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

tatiana.trili@imunotehnomed.md, 
office@gbg.md.
mic-tan@mail.ru.

12 septembrie 2022 [e-mail] scrisoare Лг.127 din
12.09.2022
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biotech_lab@mail.ru,
bioanalitica.moldova@gmail.com,
becordtm@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 a! 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 si/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 lax □

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

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 

valabili ta 
te al 

contract ; 
ului/acor 

dului- 
cadru

fără TVA
inclusiv

TVA

Mic-Tan SRL autohton Nr. 160 20.09.22 33100000-1 59693.75 71632,50 30.12.22

IM Becor SRL autohton Nr.44/22 20.09.22 33100000-1 13910,00 16692,00 30.12.22

GBG-MLD SRL autohton Nr.929/0
9/22 19.09.22 33100000-1 55968,00 60445.44 30.12.22

Bio Analitica autohton Nr. 12/22 19.09.22 33100000-1 90576,00 108691.20 30.12.22

SC'Tmunotehnome 
d"SRL

autohton Nr.59/22
/1ТМ 19.09.22' 331OOOOO-1 158682,00 190435,00 30.12.22

B10TECHLAB autohton Nr.BL13
09 19.09.22 33100000-1 38900,00 46680.00 30.12.22

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

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

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

___________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

Prețul ce! mai scăzut o

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:

if
sume, Prenume)
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DAREA DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаrе а рrосеdчrii de achizi{ii

Nr. 04 diп 17.10.2022

Date сu рriчirе la autoritatea contractantй:

п
п

v

1.

Denumirea autorititii contractante Intreprinderea de Stat:
Iпtrерriпdеrеа silvo-cinegetici StrйЕепi

Localitate or.Str59eni
IDNo 1 00360007802 1

Adresa str.ýtefan cel Маrе, 1

Numйr de telefon 02з7l2-56-51
Numйr de fax 02з,712-49-02
E-mail oficial stra seni@lnoldsi lva. gtrv. rrld

iscstraseni@mail.ru
Adresa de internet straseni.si lvicultura.md
реrsоапа de contact Viorica Margineanu 06950030 1

, Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate LP
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/acordului-
cadru

вuпuri У servicii п Luсrёri п

obiectul de achizitie Automobil de teren
Cod СРV 34 l 00000-8
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de аtriЬuirе (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)

рriп iпtermediul SIАRSДР

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadri
portalului guvеrпаmепtаl туу,,u,. tпtе п der. go,t,. пlсJ)

Nr: 21064726

ocds-b3wdp 1-MD- l664 4З41686'7 5

29.09,2022 оrа 09:5бData publicёrii:
Platforma de achizitii publice utilizati V achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi(ii
publice а autoriti{ii contractante

YDа пNu
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:
strasetti.sitvic ; Anunluri. Рlапuri de achizitii

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрй caz) Data: 0З.01.2022
Link-ul: achizitii.md

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

Nr:

Link-ul: achizitii.md

Data publ ic6rii/transm iterii :

Tehnici si instrumente specifice de аtriьчirе 1dид
caz)

асоrd-саdruп sistem dinamic de achizilieп tiСИlЪ
electronici V catalog еlесtrопiсп

Sursa de finanlare
Buget de stat п Buget CNAM п Buget CNAS п
surse ехtеrпе п
Alte surse: [jиdicc/d - sursele рrорrii

Vаlоаrеа estimati (ei, fdrd ТVД) З00000 lei



3. Clarifrcйri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa iп cazul tп care аu fost solicitate clarificйri)

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Dепчmirеа operatorului economic
ЕхDuпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе
ЕхDчпеrеа succinti а rйsрuпsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:

5. РАпй la termenul-Iimiti (data _14.|0.2022_, оrа 17:00), ач fost depuse _0 (zero)_ oferte:

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

Documentele се constituie oferta
va сопsmпа рriп: 'at, пu

(Iпformalia priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate cu сеriп!еlе diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de саlфсаrе))

'7. Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu cerinlele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespttпderea сu сеriп!еlе de calificare" ;i "Corespuпderea сu specфcaliile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

уа 'eta iп cazul iп care аu rate modi i)

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

[Iпdicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Теrщеп-limiti de depunere gi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

Dепumirеа operatorilor
economici

IDNo Asocia{ii/administrato rii

Denumirea ореrаtоrчlчi economic
Dепumirе document

Documente de calificare

Certificat de inregistrare а intreprinderii
Informati i generale despre ofertant

de activitate
ceftificat de atribuire а contului Ьапсаr

Dепчmirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
gi unitate

de misчri

Corespunderea
сu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Automobil de teren 1 unit.

se уа сопsmпа

2



8, Репtru еluсidаrеа uпоr песlаritifi sau сопfirmагеа чпог date ргiчiпd согеsрчпdегеа ofertei счcerinfele stabilite in documentafia de аtriЬчirе 1iпсЙч 1чstiЛсагеа р.еlчlчiапоrmаI de scizut) s-asoIicitat:

Ofertan{ii respinsi/descalifi ca{i :

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot п
репtru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile v
Alte limitЙri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicayiJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. СritеriчI de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scEzut У
costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-bost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi mulrе criterii de atribuire, se |,ol.iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа liturilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:(:;":;Жrr::r:;';i:::;;i: 
'*',oifo,t atrib,uiГe iпБаzа criteriilor. cel mai ьuп raport calitate-pl.ey

Data
soIicitirii

Ореrаtоrul е"оrrо-Ъ Informa{ia .olЙitrй Rezmatul risрчпsuluiооеЙtоruЙ
economic

Dепчmirеа op""ut*ul чiБЙБrni. Motivul .еsрiофППБЙПП"а.li

tr'actorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй
ui economic l

Denumire factorul l
Denumire factorul n

Denumire factorul l
Denumire factorul n

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:
(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost rеечаluаtе repetat)

14' in u'm" еХаmiПiri, еvаlЦirii qi соmраr5rii ofertelor depuse iп саdrчl рrосеdчrii de atribuires-a decis:
Atribuirea contractului de achizifie public5/acordului-cadru:

_)



Dепumirеа lotuIui Dепumiгеа ореrаtоrului
есопоmiс

Cantitate qi

unitate de
mtrsurtr

Рrе{ul unitar
(fбrl ТVА)

sчmа totalil
(fДrй ТVА)

suma totalii
(inclusiv Т\'А)

Automobil de teren 1 unit.
Total ре lista iпtrеаsi

Апчlаrеа procedurii de achizifie publici:

in temeiul жt.7l alin. (1) lit. а)

Argumentare: Nч а fost depusi nici о оfеrti.

15, Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizitii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile yupului delyyru репtru achizi|ii se realizeazd iп iопfоrmitаtе сч prevederile art. з ] ai Legii пr. ] з ] diп з iulie20I5 priviпd achizi\iile publice)

1б, Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

п11zile incazuln;tam рrlп
mijloace electronice si/sau fax п
п l1zileincazultrffi
mijloace electronice ;i/sau fах п

рriп

П 16 zilе l
mijloace еlесtrопiсе si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de y;terlqre respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] з ] diп з iu[ie2015 priviпd achiziliite publice, iiclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cuprevederile TITLULUI IV Capitotul I (Calcularea Теrmепulur| il Codutut Ctuit ot Republicii Moldova).

18, Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doariп cazul iп care la procedura de abhiztlie publicd oi prt i)пrоr" iriterti de dirabilitate ;i s-a iпcheiatсопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtrчьаrе aufosi арliсъtе criterii de durabilitate);

Со|7

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

mai miсб decAt рrаgurilе prevйzute la art. 2 alin. (3) al
Legii пr. lЗ 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

n cazul in саrе чаlоаrеа estimati u йййtuьi .rt. П бzileincazultra@
mijloace electronice si/sau fax v

n cazul in саrе чаlоаrеа estimat5 u.Ъntйtului 
"rt"

achiziliile publice

egalё sau mai mаrе decбt pragurile рrечйzu te lа art. 2
alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din 3 iulie )01s privind

ntractul de ach hcordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
cu capital

strtrin

Nчmйrul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de

valabilitate al
contractului/ac
ordului-cadru

frri ТVА inclusiv ТvА

Au fost aplicate сr пtru achizitii рuьliсе durabile (achizi{ii n.oip
Vаlоаrеа de achizi{ie .u ТЧА
саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):



codul Срv al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate:

criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе аu fost aplicate criterii Pre|ul cel mai scdzut о
costul cel mai scdzut g
Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| D
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

рriп prezeпto dare de sеаmd, grupal de lucra cleclard сd tеrmепul de aEteptare репtrч iпсhеiеrеа
coпtractului./coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. зz ittп. (З) al Legii пr,
131 diП 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice )l рrесаm Ei сd iп cazul depaпerii contesialiilor\i/ron
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grapul de lucra репtru achizilii сопJirmd corectitudiпea desfdsardrii procecluri,
de achixilie,fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопdчсitоrчl grupului de luсrч репtrч achizilii:

Sergiu Сачсаliuс
\rJ

.l,-.S.



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 21064511 din 25.10.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritй{ii contractante Direc{ia educa{ieo tineret qi sport sec. Ciocana
Localitate Mun. ChiEinйu,
IDNo 1 00760 1 009565
Adresa str. Alecu Russo 57
Numйr de telefon 022 499 66ll
Numйr de fax 022 499 661
E-mail oficial d etsc i о с an aachi ziti (|m ai 1. ru
Adresa de internet http ://detsciocana. educ. nrd/
Persoana de contact (пumе, рrепLlп,tе, tеlеfоп,
e-mail)

Marian Е./ Ialcu R.

2, Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
4pIicate

Сеrеrеа ofertelor de preluri

Рrосеdчrа de achйi{ie
rереtаtй (duрd caz)

Nr: 2106 1 73 1/MD-1 66065803891 0

Tipul obiectului contractului
de achizi{ie/ acordului-cadru

Ltrсrйri

Obiectul achizifiei ,,l1,epara{ii capitale generaleo Gimnaziul о'S.Grаmа str.M.Dragan
76/2,

Cod СРV 45400000-,1
Ехрuпеrеа
motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii
altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va
iпdiса diп cadrul portalului
guчеrпаmепtаl
vt, 14, t t,. l1-1 l с п rJ,e r. к t ly. цлсl)

Nr: MD-166426|880979
Link-ul : https://achizitii.md/ro/public/tender/2 l06Д51 U
Data publicdrii: 27 sept 2022, 10 :2|

Platforma de achizi{ii publice
utilizat5

achizitii.rnd;

Апuпf de inten{ie publicat in
ВАР (duрd caz)

Data
Link-ul:

Tehnici ;i instrumente
specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie пLiсitаliе ;rect-"ic.a
пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat;
Vаlоаrеа estimatй aei, Jйrd
тVд)

330 000.00 MDL



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: Nч s-a aplicat
(Se va completa tп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

5. Рffпi Ia termenul-Iimitй (data 08.10.2022, оrа 09:00), ач depus oferta 2 ofertanli:

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 29 sept 2022,2|:02
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа ýчссiпtй а solicitйrii de
clarificare

Brtna ziua! Va rоg sa пе infoгnrati, in baza la се
acte noгllative а fbst calctrlata чаlоагеir estinlativa
а ]icitatiei ctlrente? va nrultumiln

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Buna seara, чаlоаrеа estimativa о aflati in Decizia
СМС si 1416 banii alocati pentru апuJ2022 anume
Institutia steleana grаmа

Data transmiterii 29 sept 2022,2|:06
Data solicitйrii clarifi сЁrilоr 1 oct 2022, 19:38
Ехрuпеrеа succintf, а solicitйrii de
clarificare

Buna seara! Vа rоg sa ne lamuriti, cum а fost
calculata suprafata schelelor pentru reparatia
podului Vа multumesc

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

suprafata schelelor este calculata in proiectie
orizontala а tavanului. &quot;Schelй metalicй
tuЬulаrй pentru lucrбri de finisaje la tavan se
mйsоаri 1а metru рйtrаt de suрrаfа{й orizontalё
ocupatй de platfbrma schelei.&qtrot; Sclrela este
proiectatё репtru intreaga zопб orizontalй а
tavanului, dar zona de finisare este mai mаrе ре
baza trачеrsеlоr рlйсilоr de podea.

Data transmiterii З ocl2022,08:58

Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Camonir SRL 1 0046000 1 8804 coliba Mihail
2 LIVART PRIM SRL 1 012600038364 СаrаЬаdjаr Аrtur



б, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate deсitrе operatorii economici:

Dепчmirе document
Denumirea tоrului economic

Documentele се constituie оfеrи
ча сопSпlпа рriп: prezeпtat, перrеZепtаt, пu соrеsрuпdе)

Garanlia pentru оfеrtй
-l%

Documente de calificare
va сопsеmпq рriп,. рrеzепtаt, пе пtаt, п1,1 cores,

Сеrеrе de participare

Declaralie privind
valabilitatea
ofertei
Grаfiс de executare а
luсrйrilоr
Declaralie privind
ехреriеп!а
similarй
Declaralie privind
1ista
principalelor 1uсrйri
executate
irr ultimul an de
activitate

perzeпtclt

Declaralie privind
dotбrile
specifice, utilajul qi
echipamentul песеsаr
pentru indeplinirea
соrеsрuпzёtоаrе а
contractului

perzeпtat perzeпtat

Declaralie privind
personalul
de specialitate qi/sau а
ехреr!ilоr
propus/propu;i pentru
implernentarea
contractului

реrzепtаt perzeпtat

Lista suЬсопtrасtапlilог 9i
partea/

рйr{ilе din contract саrе
sunt indeplinite de



perzeпtat

Arrgaj ament tегJ sus}initor
fiпапсiаг
ANGAJAMENT privind
sus!i пегеа
tehnicй qi ргоfЪsiопаlй а
ofertantului/
gгupului de Орегаtоri
economici
Dесlага{iе tег! sus{iпйtоr
tehnic
Dесlагаliе tегl sus(iпаtог

Avizul Agen{iei репtru

Raporlul fi папсiаr репtгu
anul 2021

Certificat/Decizie de
inlegistrare а
iпtгергiпdегii si Extrasul
din геgistгul
de Stat
certificat de аtriьuirе а
contului
Ьапсаr
certificat de еfесtuаrе
sistematicй а

plё!ii impozitelor,

Informa{ii gеr-rегаlе despre
оfегtап
сегtifiсаtе de аtеstаге

Ехрегiеп!i sirnilaгй

Manualul caliti{ii
Gаrап{iа de Ьuпй ехесu}iе
in чаlоаrе
de 5 Уо, valabilё ре
perioada
valabilitati i сопtгасtului
Declara{ie privind
сопfiгrпаrеа
identitati i Ьепеflсiаri lоr
efectivi qi

пеiпсаdrагеа асеstоrа in
sitLra!ia
сопdаmпйгii pentru

рагtiсiрагеа la activitatri ale
rrnei organizatrii sau
gгuрйri сгimiпаlе, репtru
соruр{iе,
fl,audй 9i/sau sрёlаге de
bani.

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

8, Репtru elucidarea uп_оr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
;ý|iýff'abilite 

in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea p"eluluianormal de sсйzчt) s-

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nч sапt
10. Modatitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

репtru fiесаrе lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scйzut

(iП cazul iП care tП cadrul Procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vоriпdica toate criteriite de atribuire aplicate ;i dепumirеа lbrurilo, аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nч se aplicd
13. Rеечаlчаrеа ofertelo". Щ

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
есопоmiс

Рrе{чI
ofertei
(ffua

ТVа1*

cantitate
qi unitate

de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Repara{ii capitale
gепеrаlе, Gimnaziu|
o'S.Grama

str.М.Drаgап|6/2

SRL
Саmопir

304 422,83
MDL

Сопfоrm
Deviz
Local

I +

LIvART
PRIM SRL

32l234,2l
MDL + +

Ореrаtоrul есопоmiс Informa{ia solicitatй Rezumatul rispunsului
17.10,2022 SRL Carnonir

SRL Livart Prirn

pArrё la data de 18.1О.2022,
оrа l 1:00, cu sеmпйtttrй si
Еtапrрilй urnedй. i,r caz
contrar grupul de luсru va fi
in imposibilitatea de а
desemna un сбЕtigйtоr la

prezentarea tuturor
documentelor сопfоrm
anunlului de раrtiсiраrе,

Ambii agerr{i economici аu
рrеzепtаt documentele in
timpul solicitat.



14, iп urmа ехаmiпйriп evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчrii de аtriьчirе s-adecis:

Atribuirea contгactului de achizilie publicб:

15, Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

prevederile art. 3l al Legii пr, ]31 сtiп 3 iulie 20'I5 priviпcl achiziyiile рuЫiсе)

16, Termenrrl de aqteptare репtru tпсhеiегеа contractului:

(Selecta|i termenltl de asteplare respectat. Calcularea tеrпlепеlоr preydzLlte de Legect tlr. 1 з t diп з iulie 20l 5 priviпd achizi|iile publice,
';":;;;,Ъ';i,:;Х:";;i;ri,u',ff!,i#,,"j.' еfесtuеаzd iп сопfоrmitаtе clt prevederitelпturut п Caprtofut I(Calcularea Tirпe)ufui) at

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi
чпitаtе de
mйsurй

Рrе{ul total
(fйrП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Repara{ii
capitale gепеrаlео
Gimnaziul
o'S.Grama

str.M.Dragan
lб12

SRL
Camonir

Сопfоrm
Deviz Local

304 422,83 MDL з65 307,40 MDL

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL CAMoNlR 01 -201506 din 1 8. 10.2022
SRL Liчаrt Рrim 01-20/506 din 1 8. 10.2022

cazul in care valoarea estimatй а contracturui
este mai micб decAt pragurile prevйzute la art,2
alin. (З) al Legii пr. 131 din З iulie 20]5
privind achizigiile publice

6 zile in cazul transmiterii 
"on 

,-i.a.ii рr,
mijloace electronice qi/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

economic

trергiп
dеrса:

Cu
capital

autohton

Сu
capital

mixt/aso
сiеге/
Сu

capital
strйi п

NчmйruI
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
cPv

vаlоаrеа contractuIui

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului_

cadru

fйrй ТVА inclusiv ТVА

SRL Саmопir r. 206 din
25.10.2022 з1.12,2022
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18, Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se сопtрlеtеаzd doar iпcazul iп care la procedura 
_cle 

achizilie pubticd aufosl iplic:ate criterii cle durabilitate ;i s-a iпсhеiаtсопtrасl/сопll^асtе репП"u lot/loturi puit"u 
"оr" 

ач fost iplicate criterii de clurabilitate):

Сопduсйtоrul gruрului de luсru pentr

Valeriu ROTARU
(Nume, Рrеп.u,tlле)

Au f9{ aplicate criterii репtru achizi{ii
verzi)?

publice durabile (achizi{ii

vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i,suпlct cu Т VД)

codul Срv aI lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de аtriьuirе репtru lоtulлоturilе репtru care ач fost
aplicate criterii de d,urabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mаi scdzut п

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а

7



DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire 
Nr. __din (&•

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF "Nicolae Testemitanif
Localitate mun. Chi§inau
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Slant 165
Număr de telefon 022 20-53-95
Număr de fax

E-mail achizitii 'd)usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Snejana Balan

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Concurs prin cererea de preţ
Procedura de achiziţie repetată (după 
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/ acordului-cadru v  Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

1 Obiectul achiziţiei Panou LED pentru exterior
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în 
cazul aplicării ailor proceduri decât 
1 iciiaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental
n u n i . mtender. eon. nul)

Nr:
oc o s - b > Vv (ip l-M D -1 6642 x  147 3 3 5

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064544
Data publicării 27.09.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată ■ achiziţii.md; □ e-licitatie md; □ yptender.md
1 Anunţ de intenţie publicat în BAP Data:

(după caz) j -

Tehnici şi instrumente specifice de
atribuire
(după caz)

j □ Acord-cadru aSistem dinamic de achiziţie «Licitaţie 
electronică aCatalog electronic

Sursa de finanţare □ Buget de stat; nBuget CNAM; cBuget CNAS; cSurse 
externe; cAlte surse: surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) \ 340000,00

http://www.usmf.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064544


Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 28  se p t 2022, 13:00
Denumirea operatorului economic
Expunerea solicitării de clarificare C îte  ca b in e te  de  re ze rvă  şi cu  ce d im e n s iu n i 

tre b u ie  să a ve m ?
Expunerea răspunsului B una ziua  Nu sun t n e c e s a re  ca b in e te  de reze rva , 

d o a r p iese  de  re ze rva  ca re  sa  fie  2%  din  to t u tila ju l
Data transmiterii 30.09.2022

Data solicitării clarificărilor 30.09.2022
Expunerea solicitării de clarificare B una  z iua , ne sp u n e ţi va  rog d a ca  P ixe l p itch  (m m ) 

p oa te  fi m ai m are , sp re  e xe m p lu  4 ,4  sau 5.2 in loc 
de  3 .9m m  d e o a re c e  d e n s ita te a  p ixe lilo r es te  
fa c to ru l e se n ţia l ca re  in flu e n ţe a ză  pre ţu l 
e ch ip a m e n tu lu i. P u tem  m ic ş o ra  a ce a s ta  d e n s ita te  
fa ra  a p ie rd e  v izu a l d in  ca lita te , d a r a ca s tig a  in p re ţ 
sau nu?

Expunerea răspunsului B una z iua  P ixe l p itch  (m m ) nu p o a te  fi m ai m are  de 
3 .9  d e o a re c e  se p ie rd e  c a lita te a  im ag in ii.

Data transmiterii 30.09.2022

Data solicitării clarificărilor 30.09.2022

Expunerea solicitării de clarificare în  ca ie tu l de sa rc in i e s te  n o ta t că es te  nevo ie  de 

un ca b in e t de reze rvă , ca re  anu m e . 1x1m  sau 

1 x0 .5m ?

Expunerea răspunsului B una z iua . C a b in e tu l de  re ze rva  tre b u ie  sa g ie  1m 
x1m

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)

Până la termenul-limită (data 06.10.2022 ora 14.30 ), au depus oferta__2_ ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 . Miliser SRL 1007600024624 Mihailov Serghei
2. Genial Invest SRL 1018600000851 Eugeniu Rudenco

2



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

Denumire document Denumirea operatorului economic

Miliser SRL G enial Invest SR L
Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică + -/+
Propunerea financiară + +
DUAE + +
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

- +

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

(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))

Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Panou Interactiv Miliser SRL 289600,00 1 - -

Genial Invest SRL 360000,00 + -

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Genial Invest SRL Operatorul menţionat a fost descalificat deoarece 

Oferta propusa nu corespunde specificaţiilor tehnice 
solicitate:
s-a solicitat Dimensiunele cabinetului (W x H) 
lOOOmxlOOOm, s-a propus 500mm x 500mm ; 
Rezoluţia cabinetului s-a solicitat 256 x 256 pixeli, 
s-a păropus 128 x 128 pixeli
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Miliser SRL Operatorul dat se descalifica deoarece nu a 
prezentat documentele de calificare si anume : 
lipseşte garanţia pentru oferta in valoare de 1%

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:_____________________________________

Criteriul de atribuire aplicat:

S  Preţul cel mai scăzut

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

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

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

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

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)

- - " - - -
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Anularea :In temeiul art.71 lit.c

Argumentare: "niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit cerinţele de calificare prevăzute in documentaţia 
de atribuire'

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denii in i rea o p e r a t o r u lu i  
e c o n o m ic

D a ta  tr a n sm iter i i M o d a l i t a t e a  de tr a n sm ite r e

Genial Invest SRL
18.10.2022 e-mailMiliser SRL

(Informarea operatorilor economici implicaţi in 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 
2DI5 privind achiziţiile publice)

Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin (3) al Legii nr. 13 1 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 caztd 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 transi literii 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 TULULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) a! Codului ( 'ivii a! Republicii Moldova).

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

D e n u m i r e a

o p e r a t o r u l u i

e c o n o m i c

î n t r e p r i n d e r e a :
N u m ă r u l  

ş i  d a t a  

c o n t r a c t u l u i

C o d

C P V

V a l o a r e a  c o n t r a c t u l u i T e r m e n  d e  

v a l a b i l i t ;  t e  

a l

c o n t r a c t u l u i

i n c l u s i v
t a r a  T V A  T V A

- - - i -

Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)
(rubrica dată se completează doar In 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 i i  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  p e n t r u  a c h i z i ţ i i  p u b l i c e  d u r a b i l e  

( a c h i z i ţ i i  v e r z i ) ?
NU

V a l o a r e a  d e  a c h i z i ţ i e  c u  T V A  d i n  c o n t r a c t /  c o n t r a c t e  a  

l o t u l u i / l o t u r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  

d u r a b i l i t a t e  ( l e i  M D ) : (indicaţi suma cu TVA)
C o d u l  C P V  a l  l o t u l u i / l o t u r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  

1 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 :



Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care Preţul cel mai scăzut □
au fost aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scăzut a

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
______________________________________________________ Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:
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DARE DII SBAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire rl

Nr.14-3 din !1.N29?2
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Directia Culturd a Primdriei mun. Chisindu
Localitate mun. Chisin[u
IDNO 100760101058s
Adresa str. Bucureqti, 68

Num[r de telefon 022-24-55-62
Numir de fax 022-23-76-87
E-mail oficial dima popa(@bk.ru

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

Popa Dumitru, 067 604022

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri rLicitalie deschisd
V Altele: fnesociere fdrd publicareal

Procedura de achizi{ie repetat[ (dupd caz) Nr: 1 660 196468821
Tipul obiectului contractului de achizi[iel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii V Lucrdri a

Obiectul achizi(iei Servicii de impresariat a invitatului special din
Romania , Carla's Dreams in cadrul Sdrbptorii
dedicate "Hramul ora;ului Chisindu " 2022

Cod CPV 92300000-4
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licilalia
deschisd)

Confonn art.56 alin.l lit. c) din legea Nr. 131

din 03-07-2015 privind achiziliile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamentel v'vt,u, nt I cnclcr. g.oyLru!)

Nr: -
I-ink-ul: -

Data publicarii:
Platforma de achizitii publice utilizati n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autoritl{ii contractante

rDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are VBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: ilndicatil

1



I varoa ree_gstiqtlla (!%-tq!!Jy4)

3. Clariliciri privind documentafia de atribuire:

(Se va cctmpleta in cazul in care au./bsl solicitate clardicari)

! allqe I is{4ru-e!4!rqqUqr
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succint[ a solicit[rii de clarificare
Expunerea succint[ a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificflri operate in documenta{ia de atribuire:

(,\e tta completa in cqztrl in cure uu.t'bst operate modi/icari)

R.r, *ot, I,"r.f iti* in, i
Publicate in BAP/alte mijloacelor de llndicali ,\ursa utilizuta ;i data publicariiJ

ty!uf yl:"_(,1aU,_SgZ
T'ermen-limiti de depunere;i deschidere a llndicayi nuntiirul cle zileJ

ofertelor prelungit (dupd caz,

6. Intbrma{ii privind ofertele depuse qi tlocumentele de calificare si aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici :

Denumirea o torului economic

Document I
l)ocument rt

(ln/brnruyia privincl clenuntireet rktcumenlelor prezentote ,\e vu indicct in con/brntilale cu cerinlele din

clgtcumentalict cle crlribuire ;i se t,ct consemna prin; prepntot, neprezentat, nu corespttnde (in cuzul

cdnd docuntentul a./bst prezenlal, elar nu corespunclecerinlelor de caliJicctre))

5. PAnI la termenul-limitl (data 26 august 2022,ora 09:30), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1 Bis-Concert lnterna{ional SRL 100s6000s068r Sersheev Dmitrii

Denumire document I is-Concert
Interna!ional

SR.I-

Documentele ce constituie oferta
va consrnnct prin: prezental, neprezentol, nu c

Propunerea financiard

Garanlia pentru oI'erta I prer"ntat

Documente de calificare
Se va consn'tna prin: prezental, neprezental, nl,t cores)

1. Intbrma(ia privind coreslrunderea ol'ertelor cu cerin{ele solicitate:

2

Propunerea tehnicd Brezentat
prezentat

DUAE prezentat



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mIsur5

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I Bis-Concert

Internalional SRL
499 300,00 + + +

* in cazul utilizdrii l.i.citaliei electrctnice se tta indica prelul o/brtei.finale
(lnformalia privind "Crtrespunderea cu cerinlele de'cali/icare" ;i "Core.rpunderea cu ,tpecificayiile
tehnice" , se va consemnaprin; ,,+" in cazul ,oru.rprnrlurii;i prin ,,_" in cc/zul necr,reipunideri'i)

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau conlirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal cle scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificati:

Denur4irea operatorului economic Motivul resIlin gerii/descalificI rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru llecare lot Z
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile r:
Alte lirnitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: fincticayiJ

Justil.rcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut V
Costul cel rnai scdzut n
Cel mai br-rn raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

in cctzul in care in caclrul proceclurii rJe alribuire,;unt aplicate mai ntulte criterii cle atribrire, se yor
inclica toctle criteriile de atribuire aplicate ;'i denumirei loturilor aferente)

12, Informafia privind factorii tle evaluare aplicati:
(Se va complela penlru loturile care au,fitst atribuite in bazcr criteriiktr; cel ntai bun raprrt calitute-prel sctu cel mai bun raport calitate-cost)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa(ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

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

Denumire factorul 1

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:



(Se va completa in cazul tn care o.fbrtele au /bst reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii of'ertelor

Ug q Ur..r!!9,o-p9rat9-- ----l--
14. in urma examiniri, evaluirii qi compardrii of'ertelor clepuse in cadrul proceclurii tle atribuire s-a

tlecis:

Atribuirea contractului de achizitie cAlacordulu -cadru

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Pre{ul
unitar

(thrd TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
T'VA)

Servicii de

impresariat a

invitatului special din
Romania , Carla's
Dreams in cadrul
Sdrbptorii dedicate
"l-lramul oraEului
Chisindu " 2022

Bis-Concert
Interna!ional
SRL

Servicii 498 300,00 498 300,00 597 960,00

Anularea procedurii de

In temeir"rl art. 71 alin.
'achizilie publicd:

_ lit _.
Argumentare:

Denumirea operatorului
9gqtquq

Bis-Concert International SlLt,

(lnformareo operatorilor economici intplicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizitrii se realizeazd tn coffirmitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

[r, .ur.,t in-.ur. uut;",* *ii,"uta o.ort.r"tr.,lr.ri vi z.^-1r- 

"", 
*r;ritrrnsmiterii com,.,ni.arii

este mai mic6 decAt pragurile prevdzute laarl.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

n cazul in care valoarea estirnatd a contractului
este egal[ sau mai mare decAt pragurile
previzute la art. 2 alin. (3) al l.egii nr. 13 1

miiloace electronice si/sar"r fax a

fl 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
iulie 2015 orivind achizitiile publice in rniiloace electronice si/sau lax r

(Selectali termenul de u;teptare respectat. Colcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea T'ermenului) al Codului Civil al llepublicii
Moldova).

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[-] 11 zile in cazul netransmiterii comunic5rii
in miiloace electronice si/sau fax r

fJ 11 zile irr cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sar-r fhx n

03.t0.2022 e-mail,
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17. Contractul de achizi{ie/acordul-caclru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractul
ui/

acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

'Iermen de
valatrilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

flrd TVA inclusiv TVA

Bis-
Concert

Interna!ion
al SRL

autohton 225-10
din

03. I 0.20
22

92300000-4

498 300,00 597 960,00

30,12,.2022

Informafia privintl achizi{ii publice tlurabile (achizi{ii verzi) (ruhrica datii se corultleteazii clocrr in
cazul in core la proceclura de achizilie publicd au.fost aplicctte criteriitle dttrubilitctti;is-cr incheictt
conlract/contracte pentru lot/loturi penlru care ou./tt,sl aplicote crirerii cle clurcthilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii pubrice clurabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU) Nr)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au
cle durabilitate:

fost aplicate criterii

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

1

(indiculi :;umcr cu TVA)

Pre{ul cel ntai scdzut a

Costul cel ntai scdzul z

Cel mai bun raport calitate-prela

Cel mai bun raport calitate-cost z

Prin prez'ento dare de senrud, grupul de lucru rleclurd cd termenul de n;rcprtrre penrru incheierea
controctului/contractelrtr indicute o.fitst respectat (excepthnd cozurile previizure'di urt.32 atin. (3) al Legiinr' l3l din 3 iulie 2015 privind achizi(iite puhlice )t precum;i cd ti cozttl clepunerii contestayiitor;i/sou
receptionririi ropoartelor de monitorizure, flce($tea au.fosl exorminore Ei sotuli6:nute, prin prezento dure tle
seontd, grupul de lucru pentru achiz,ilii confirmd corectitudinen des.fdsurcirii proceduriiite nchiziyie,./aptenlru core poart(i rrispundere confttrm prevederilor legule in 'vigiore,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

,lrbrur* do*a* - 0z/r*,'

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

legule

(Nume, Prenurue)



















DARE DЕ SEAMA

de anulare а procedurii de atribuire

Nr. 210б522412 diп 3t.|0,2022

Date сч privire la aut'oritatea сопtrасtапtй:

2, Date сu рriчirе la procedura de аtriЬчirе:

Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе: Nu este cazul

Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: Nи este cazul
Рflпй la termenuI-Iimitй (data 26 octombrie2D22, оrа 16:00), au depus oferta 2 (
ofertan{i:

з.

4,

э.

Denumirea autoritйtii contractante primdria Мuпiсiрiului

] 007б0] 009484

Nчmбr de telefon 2) 20 15 38

Adresa de iпtеrпеt
Persoana de contact (пumе, рrепumе, telefoп,
e-mail) 022 20-15-38

l procedurii de аtriЬuirе aplicate
рrосеdurа de achizi{ie repetatй (duрd caz,
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
асоrdчluьсаdrч

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul

icdrii altor proceduri decdt licitatia deschi,
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р о r t alul ui 8uу е r паm е пt al wttlyy. m l е пdе r. g оу..m d)

Nr: ocds-b Swdp ] -MD- 1 665 062090284
Link-ul: https://mteпder.gov.rпd/te
Ь 3уу dp 1 - MD- I б б 5 0 б 2 0 9 0 2 8 4 ? tab - сопtr
Data publicdrii 06. ] 0.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante Link-ul сёtrе planul de achizilii publice pu

'rubricq,, Licitatii li
Апчп{ de inten(ie publicat in ВАР (duрй caz) Data: ]б.08.2022

Link-ul:
http s : //t е пdеr. gov. rпd/r о/ sy s t еrпffil

Tehnici qi instrumente speci{ice de atribuire

sursa de fiпап
yаlоаrеа estimati 900 000,00lei

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic

"Pacific Motors" SRL 1014600041393
"DAAC Auto" SRL



DAAC Autotest iRL
6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE

prezentate de citre operatorii есопоmiсiз Na este cazul
7. Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate: Nu este cazal

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпd
ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarba pr,
апоrmаl de scizut) s-a sоliсitаtз Nu este cazal

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu este cazul
10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Nи este cazul
11. Criteriul de atribuire aplicatz Pre|ul cel mаi sсdzut

L2. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: Nu este cazal
14. in urmа ехаmiпёri, evaluirii qi соmраrЙrii ofertelor depuse in cadrul procedurii

atribuire s-a decis: Anularea procedurii de achizilie publicё: iп temeiul art. Tt аliп, t

Аrgаmепtаrе: Conform Art. 71, alin. (1), lit. с) "niciunul dintre ofertanti nu а intrunit cot
calificare prevёzute in documentatia de atribuire;", din Legea 131/2015 ,,privind achizitiile pu

1. "Paciflc Motors" SRL - Garantia bancara а fost prezentatй cu termenul de valabi]
la data de24.11.2022, ре cind in Anun}ul de participare, punct. 27 este indicat termenul de v
а ofertelor 90 zile.

2, "DAAC Auto" SRL * а oferit termenul de livrare рiпй la data de 20 iunie 20
Anuntul de participare punct. 12, а fost solicitat termenul de livrare iп maxim 4 luni de la
contractului.

15.Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achi

rеа

{ului

le
l) lit с

Ciliile
llice".

tate р
labilit

3, iar
l

:i{ii:

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапl mitеr

'oPacific Motors" SRL
3 ].10.2022 e-mail"DAAC Auto" SRL

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоrпiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grl
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3I al Legii пr. ]3I d
20I5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului: Nи este cazul
17. Contractul de achizifie/acordul-cдdru iпсhеiаtз Nu este cazal
18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati se соm

doar in cazul in саrе la procedura de achйi{ie рчЬliсй ач fost aplicate criterii de
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte репtrч lot/lotrrri pentru саrе а
criterii de durabilitate): Nu este cazul

СопdчсЁtоrчl grчрulчi de Iчсrч: Olga URSU

pului
п3iа

Iдfея

)

aplic:
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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. ocds-b3wdp1-MD-1663932046036//01 din 01.11.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Albinețul Vechi  
Localitate s.Albinetul Vechi, rnul Fălești 
IDNO  1007601002120 
Adresa s.Albinetul Vechi, rnul Fălești 
Număr de telefon  025970234,70794 
Număr de fax  
E-mail oficial  alexandra.grimaliuc@mail.ru,  
Adresa de internet primariaalbinet@mail.ru 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

 Grimaliuc Alexandra, Contabil șef, 025970234 

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 reparație a acoperisului casei de cultura 
din s. Albinetul Vechi, r-ul Fălesti 

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-1663932046036  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663932046036?tab=contract-notice 
Data publicării: 23.09.2022 

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:  Surse locale 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 661 330,00  
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  
  
28.09.2022 / 11:49 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Rechizitele bancare va rog pentru Garantie? 

Expunerea succintă a răspunsului  

Conform anuntului de participare, autoritatea contractanta accepta 
tipul de garantie pentru oferta - Scrisoare de garantie bancara în 
cuantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA, pe un termen de 60 
de zile, (nu mai mic decît termenul de valabilitate a ofertei 60 de 
zile) parafata de bancă, conform anexei nr.9 din documentatia 
standart pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. În scrisoarea 
de garanție pentru ofertă, conform anexei nr.9 din documentatia 
standart pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, la solicitarea 
băncii se va indica urmatoarele rechizite: Primaria comunei 
Albinetul Vechi, r-nul Falesti, cod fiscal-1007601002120; cod 
IBAN-MD39TRPCDK518410A02011AA, Trezoreria Regionala 
Nord 

Data transmiterii 30.09.2022 / 13:40 
  

Data solicitării clarificărilor  
  
28.09.2022 / 15:32 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Publicati va rog proiectul 

Expunerea succintă a răspunsului  Proiectul tehnic poate fi vizualizat la sediul autorităţii 
contractante. 

Data transmiterii 29.09.2022 / 08:29 

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) 

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 06 octombrie 2022, ora 10:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. PIRAMIDGRUP SRL 1011605000411 Vasile Jardan 
2. SRL DANIGASING 1018602000187 Sinjer Olga 
3. STROMACOM 1003602001580 Tonciuc Vladimir 
4. Profact Construct 1010600024992 Costis Ion 
5. Faitec-M SRL 1003602014467 Ala Frasineanu 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

PIRAMIDG
RUP SRL 

SRL 
DANIGASIN

G 
STROMACOM Profact Construct Faitec-M SRL 

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 
la procedura de 
achiziție 

PREZENTAT  
   

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
60 ZILE 6 
DECEMBRIE 

PREZENTAT  

   

Perioada de garanție a 
lucrarilor PREZENTAT     

Scrisoare  de  
garanție  bancară (1 
% din valoarea ofertei 
fără TVA,) 

PREZENTAT  

   

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

PREZENTAT  

   

Grafic de  executare 
a lucrărilor PREZENTAT  

   

Declarație privind 
experiența similară 
conform obiectului 
achiziției 

PREZENTAT  

   

Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 

PREZENTAT  
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ultimul an de 
activitate 
Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

PREZENTAT  

   

Declarație privind 
personalul de 
specialitate 
propus/propuşi 
pentru 
implementarea 
contractului 

PREZENTAT  

   

Lista 
subcontractanților și 
partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de către 
aceștia 

PREZENTAT  

   

Informație privind 
asocierea PREZENTAT  

   

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică PREZENTAT     

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani   PREZENTAT     

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

PREZENTAT  

   

Ultimul raport 
financiar PREZENTAT  

   

Certificat de înregistrare 
a întreprinderii/Extras  
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

PREZENTAT  

   

Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier – 
domeniu construcții 
civile industriale și 
agrozootehnice 

PREZENTAT  

   

Deviz de cheltuieli PREZENTAT     
Documentul Unic de 
Achiziții European 
(DUAE) 

PREZENTAT  
   

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
reparație a 
acoperisului 
casei de cultura 
din s. Albinetul 
Vechi, r-ul 
Fălesti 

PIRAMIDGRUP 
SRL 437 452.55 MDL 1/buc + + 

SRL DANIGASING 442 091.38 MDL    
STROMACOM 506 232.26 MDL    
Profact Construct 518 952.20 MDL    
Faitec-M SRL 594 660.26 MDL    
     

* 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 

12.10.2022 PIRAMIDGRUP SRL 

Confirmarea prețurilor 
aparent anormal de scăzute 
prin documente confirmative 
la pozițiile din formularul 
7 deviz local 22.3.1, la 
pozițiile 5,7,11 și 13 

12.10.2022 Justificarea 
pretului anormal de scăzut, 
prezentarea documentelor 
justificative  

14.102022 PIRAMIDGRUP SRL 

Confirmarea și 
justificarea prețurilor aparent 
anormal de scăzute prin 
documente confirmative la 
pozițiile din formularul 7 
deviz local 22.3.1, la 
pozițiile 19, 25, 31 și 
justificarea 
cuantumul (%) indicat în 
devizul oferta la 
compartimentul asigurările 
sociale 

17.10.2022 Justificarea 
pretului anormal de scăzut la 
pozițiile solicitate și 
prezentarea ofertei micșorată 
conform cuantumului în 
vigoare la compartimentul 
asigurari sociale 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
reparație a 
acoperisului 
casei de cultura 
din s. Albinetul 
Vechi, r-ul 
Fălesti 

”PirmaidGrup” 
SRL 1/buc 433 158,082 433 158,082 519 789,698 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 21.10.2022 e-mail, 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

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 

”PirmaidGr
up” SRL  

Capital autohton 75 01.11.2022  433 158,082 519 789,698 31.12.2022 

 

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

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___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 achiziții: 
 
               ____Alla ȚARANU_______________           ____________________ 
                        (Nume, Prenume)                                           (Semnătura) 
                                                                                                                                   L.Ș. 
 



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice I
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire X

Nr. 18 din02.08.2022

l. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:GU Urtvtrc au cuI|
I)enumirea autorititii contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chisindu, str. Teilor l0
Numir de telefon 022 767575
Numir de fax 022 767s75
E-mail oficial pretura.botanica@pmc. md
Adresa de internet https://www.botanica.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Z. Date cu privire la ura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preluri X Licitalie deschis[

rAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizi{iei Finalizarea proiectdrii integrale a parcului ,,Valea
Trandafirilro", reabilitarea parcului ,,Valea
Trandafirilor" (par,tial) pe terenul cu nr. cadastral
01001011158; 01001011170; 0100104752 din mun.
Chipiniu, sec. Botanica(etapa III), fragment II-A

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind al'egerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt I icitalia desc hisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portal ul ui guvern am e n t a I www. mte nde r. gov. md)

Nr: MD-1651553796472
Link-ul: https://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -
MD-1657553796472
Data publicdrii: 11.07 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati X achizitii.md; e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritif ii contractante

XDa nNu
Link-ul cStre planul de achiziliipublice publicat:
https ://www.botanica.md/PI anul-de-a chizi%C8%9Bii-
2022

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie nlicitatie
electronicb rCatalog electronic

Sursa de finan{are X Buget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe: lAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei,fud TVA) r 532 683

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt
va completa in cazul tn care au fost solicitate I

L

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului economic

I



Exnunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nu aufost efectuate modificdri
va complela tn cazul tn care au /bst operate ar

Rezumatul modifi cirilor
Publicate,in BAP/alte mijloacelor de informare
Hupd caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

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

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se vq indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin: prezentat, neprepntat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu gorespundecerinlelor de calificare))

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informa{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i 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 nsVdescali
Denumirea operatorului

economic
Motivul respingerii/descalifi cirii

5. Pflni la termenul-limiti (data 02.08.2022. ora 10:30). nu a fost denusi nici o oferti:
Nr. Dbnumirea operatorului economic IDNO Asocia,tii/

administratorii
1.

Denumire document
Denumirea operatorului

economic

Documentele ce constituie oferta

Lnlbrmatia privind corespunderea ol-ertelor cu cerintele solicitate

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(farn TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsur5

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

,Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rispunsului operatorului
economrc



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate a
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut X
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n
(In cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

cel mai bun cal

13. Reevaluarea ofertelor:
va completa tn cazul tn care ofertele au fosl reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. (1) lit. a) al Legii 13112015.'
Argumentare: Autoritatea contractantd, din proprie ini(iativd, unuleazd procedura de atribuire

a contractului de achizi(ii publice, dacd ia aceastd decizie tnainte de data transmiterii comunicdrii
privind rezultatul aplicdrii procedurii de achizi(ie publicd, tn urmdtoarele cazuri:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie

)rel sou cel mat bun raport calilale-cost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea lotului Denumirea
operatoruhli

economic

Cantitate ,si

unitate db
masura

Preful unitar
(fIrn TVA)

Pre(ul total
(fnin TvA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

a) nu afost depusd nici o ofertd;

5. lnlbrmarea operatorilor economici despre deciziile qrupului de lucru oentru achizitii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de
cazul in care valoarea estimatl a contractului este

mai mici decdt pragurile previzute la art. 2 alin. G
X 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si,/sau fax I



al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind act iritiile
publice

LI I I zle rn cazul netransmiterii comunicdrii prin
mUloace electronice silsau fax I

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

n l1 zile in cazul transmiteri-omunicerffiin
mijloace electronice gilsau fax n
fl 16zile incazuln@
mUloace electronice gilsau fax n

(Selectali termenul d9 a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aEteptare, se efe'ctueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) at Codutui Civit at fr.epubliciiMoldovd.

17. c

Prin prezentu dare de seamd, gripul a" tare pcontractului/contractelor indicste afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute'di art. 32

Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in core Ia procedura-de achizilie publicd aufost aplicate'criterii i, irrritir"r{ii s-q incheiat, ,n ,contracucontracte lot/loturi

nt' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd ii cazal depanerii
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aafist examinate ;i solulionai. ./Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd coi"cti
de achixilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pier"arrito, t"gdin=;;

-tficheierea
(3) al Legii

Ei/sou

procedurii

. Contractul de ul-cadru incheiat: nu sunt

Denumirea
operatorului

economic

intrepiihdcrea
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixUasociere/
Cu capital

strlin

Numliul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen de
valabiItate

al
contractuiui/
acordului-

cadru

dra rvi 
,,

Au fg1aplicate criterii O*o
verzi)?

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

codul 
!P.-v al lotului/loturilor pentru care au fost aplicat" ".*de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotur/roturile pentru care au fost
aplicate criterii ae ou*uiiitil ---"'-.' 

u lst! 4u rurr

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost .

W
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de аtгiЬuirе а contractului de achizilii publice V
de incheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а procedurii de atribuire tr

Nr. 2 din 2|.|0,2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

2. Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante Direc{ia rеgiопаlб сйutаrе - salvare nr.1
Localitate оr. chisinйu
IDNo 100бб01000565
Аdгеsа mun. ChiEinйu, str. Alba Iulia 7513. RMoldova
Numir de telefon (022)71-91-54
Numf,r de fax (022)75-з4-\0
E-mail oficial logistica. drcs 1 (@dse.md
Adresa de internet
persoana de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Sergiu Mihailov, telefon de contact 0"7957411l|
1о gistica. drcs 1 (D,dse.md

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate VСеrеrеа ofertelor de рrеturi nlicita{ie deschisй
пАltеlе: flпdicati|

рrосеdцrа de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri л servicii v Lucrйri п

obiectul achizitiei,

Servicii de deservire qi rераrаliе а mijloacelor de
transport auto din dotarea Directiei

Cod СРV 50100000-б
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)

Рrосеdчrа de atribuire (se vа iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
tl, yylt,. tп l е пd е r. Kttt,. tп с[ )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- |664291957З04
Link-ul:
htфs ://achi zitli.mdl ro l public/tende r l 2L 064 59 4
Data publicйri 27.09.2022

Platforma de achizitii publice utilizntё V achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

YDа пNч
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici 9i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
пLicitatie electronicй псаtаlоs electronic

Sursa de fiпап{аrе V Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: [Indica|i|

Vаlоаrеа estimatй а lоturilоr Qei,.|drd ТVД) 4|6 662,8l MDL



Data solicitйrii clarificirilor
Dепumirеа operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа sчссiпti а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rйsрuпsulчi
Data transmiterii

4.

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care аu fost solicitate clarфcdri)

Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va соmрlеtа tп cazul iп care au fost operate mоdфсйri)

РАпi la termenuI-Iimitй (data |3.10.2022, оrа 09:00), ач parvenit 3 ofeЁe, cite uп ореrаtоr economic

репtrч trei loturi diferite:

_ ,,DANIAR&CO" SRL репtrч lotul пr.21 STIVUITOR BALCANCAR, сопfоrm caietului de
sarcini (anexa пr. 1);

- ,,CALEA ORHEIULUI''SRL репtrч lotul пr.8 MAN TGA, сопfоrm саiеtчlчi de sarcini
(апеха пr. 1);

- SRL,,CENTRUL AUTO KAMAZ'pentru lotul пr. 1б URAL 4320, сопfоrm caietului de
sarcini (апеха пr,

пr.
d/o

Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 Lotul 2 l -,,DANIAR&CO" SRL l 012б00001 845 Director sersiu Baltasa

2, Lotut 8 -,,CALEA ORHEIULUI" SRL 1003б0100412б Nina Negrescu

Lotul lб -,,CENTRUL AUTO KAMAZ"
SRL

1 003б0001 зб28 victor Tanas

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i аfеrепtе DUAE prezentate de сitrе
ореrаtоrii economici:

Dепumirеа document
Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic

,,DANIAR&CO" SRL
Documentele се constituie oferta

(Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
рrорuпеrеа tehnicб neprezent
Рrорuпеrеа fiпапсiаrё neprezent
DUAE neprezent
Garanlia pentru ofertй (duрd caz)

,Se

Documente de саlifiсаrе
уа сопsлппа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Formularul informativ neprezentat

Dovada inregistrйrii persoanei
iuridice

neprezentat

Dovada detinere cont Ьапсаr neprezentat

5.

Rezumatul modificёrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz) [Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor рrеluпgit (duрй caz) [Iпdica|i пumdrul de zileJ

2



Dепumirеа dосчmепt
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic

,,CALEA ORHEIULUI" SRL
Documentele се conýtituie oferta

(Se va сопsеmпа рriп; prezentat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа tehnicй prezent
рrорuпеrеа fiпаrrсiагб prezent
DUAE neprezent
Garantia pentru oferta (duod caz)

Dосчmепtс dc calificare
Se vа сопsmпа,рriп': prezentФt, пiwвzепtаt; пч соr€Sцuпdе

Fоrmulаrul informativ prezentat
Dovada iпrеgistrйrii реrsоапеi
iuridice

prezentat

Dovada delinere cont Ьапсаr prezentat

Denumirea document
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс
,CENTRUL AUTO KAMAZ" SRL

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа tehnicй prezent
propunerea fiпапсiаrё prezent
DUAE prezent
Garantia pentru oferta Guрd caz)

Se
Dосчmепtе de calificare

уа сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde
Fоrmчlаrul informativ prezentat
Dovada inregistrёrii persoanei
iчridiсе

prezentat

Dovada detinere cont Ьапсаr prezentat

1

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica tп coпformitate сu сеriп!еlе
diп dосumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: prexeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde (iп
cazul сdпd dосumепtul а fost prezentat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа
lоtчlчi

Dепцmirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(fаrй

тVА)*

cantitate
qi unitate

de
misuri

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

t,otul пr, 21 ,,DANIAR&Co"
SRL 20 9|2,50 1 lot

Lotul пт. 8 ,,CALEA
ORHEIULUI" SRL 62 577,50 1 lot

Lotul пr. 16
,,CENTRUL AUTO
KAMAZ" SRL 110 б8l,б7 1 lot + +



* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia privind "Corespuпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" ;i "Соrеsрuпdеrеа cu specificaliile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii Ei рriп ,,-" iи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scizut) s-a
solicitat:

Data solicitirii Operatorul
economic

Informa{ia soIicitat5
Rеzчmаtчl rispunsuIui
оDеrаtоruIui economic

|7.10.2022
оrа 17:l8

,,DANIAR&Co"
SRL

prezentarea documentelor stabilite
са lipsб 9i solicitate са obligatorii
in documentatia de аtriЬuirе de 1а

poqta еlесtrопiсё
1ogistica.drcs 1 @dsc.md

La data de l8.10.22 de la posta
еlесtrопiсё dапiаr-со(?;mаil.ru, аm
primit о scrisoare сu пr. 24 din
|8.10.2022 prin care ореrаtоrul
economic сопfirmб сй rrаltе
documente пu ачеm".

1,7.10.2022
ora 17:l5

,,CALEA
oRHEIULUI"
SRL

prezentarea documentelor stabilite
са lipsЁ Ei solicitate са obligatorii
iп documentalia de atribuire de 1а

pogta еlесtrопiсё
1osistica.drcs 1 @,dse.md

De la operatorul economic nu am
primit nici un rаsрuпs.

1,1.10.2022
ora l7:l9

,,CENTRUL
AUTo
KAMAZ" SRL

р rezentarea dосчmепtеlоr sиbilite
са lipsё 9i soliciиte са obligatoгii
in documentalia de аtriЬuirе de 1а

poqta еlесtrопiсё
1osistica.drcs l @dse,md

Au fost prezentate la data de
19.102022 de la pogta electronicё
kamaz@mtc.md

l0.Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot v
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate lоturilе п
Alte limitйri privind пumаrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicayiJ

9.0fertan{ii respin;i/descalifi ca{i :

Dепumirеа operatorului economic Motivul rеýрiп geriildescalifi cirii

,,DANIAR&CO" SRL

А fost transmisй in adresa agentului economic о sсгisоаrе
de сlаrifiсаrе ре marginea neprezentбrii documentelor
solicitate. Drept uпnare, in conformitate cu prevederile
alin. (5), жt. |'7 din Legea |З|120|5 privind achiziliile
publice, oferta se descalificй ре motiv de neprezentare а
documentelor solicitate prin Anunful de раrtiсiраrе cu
nivel oblisatoriu de prezentare.

,,CALEA ORHEIULUI, SRL

А fost transmisй in adresa agentului economic о scrisoare
de clarificare ре marginea перrеzепtйrii documentelor
solicitate. Drept urтпаrе, in conformitate cu prevederile
alin. (5), жt.17 din Legea |3|12015 privind achiziliile
publice, oferta se descalificй ре motiv de перrеzепtаrе а
documentelor solicitate рriп Anunlul de participare cu
nivel obligatoriu de prezentare.

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

4



i

1 1.Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scйzut V
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

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

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

l2.Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplicati: Nч se aplicй

(se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-

pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13.Rеечаlчаrеа ofertelor: Nч se aplici

(Se va соmрlеtа tп cazul tп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificёrile operate

14. iп чrmа examinйrii, ечаlчirii 9i comparirii ofeЁelor depuse in саdrul рrосеdurii de atribuire

s-a decis:

дtriьчirеа contractului de achizi{ie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi}ie publicй:

In terneiul art. 71 alin. lit

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtf, Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Dепumirе factorul n Ропdеrеа
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea

Dепumirеа lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misчrй

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Servicii de deservire qi

rераrаliе а mijloacelor de

transport auto din dotarea
Direcliei

,,CENTRUL AUTO
KAMAZ" SRL

Uп lot 132 818,00

Argumentare:



15. Iпfоrmаrеа ореrаtОrilоr economici despre deciziile Grupului de luсrч репtrч achizi(ii:

Dепumirеа ореrаtоrчlui
есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

,,DANIAR&CO" SRL 20.10.2022
[se sресфсd SIA RSДР,
e-mail, fax, роЕtd, etcJ
e-mail : d ап iar- с о@sпаil. r u

,"CALEA ORHEIULUr SRL 20.|0.2022
[se specificd SIA RSAP,
е-mаil, fax, ро;tй, etcJ
e-mail : с ale а. о r h е i ul uis rl@пail. r u

,,CENTRUL AUTO KAMAZ"
SRL 20.10.2022

[se specificd SIA ЛSl&
e-mail, fax, ро;td, etcJ
e-mail: kamaz@tпtc.md

(IПformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art, 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de agteptare репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtцlчi:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а
contractului este mai miсй dec0t pragurile
рrечйzutе la аrt. 2 аliп. (3) al Legii nr. 131 din
З iulie 2015 privind achiziliile publice

V б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice gi/sau fах п
п 11 zile in саzul netransmiterii соmuпiсйrii
prin mijloace electronice gi/sau fax п

In саzчl in саrе valoarea estimatй а
contractului este egalй sau mai mаrе decit
pragurile prevбzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii
пr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

п 11 zile iп саzцl transmiterii соmuпiсйrii
prin mijloace electronice ;i/sau fax п
п 16 zile in саzul netransmiterii соmuпiсйrii
prin mijloace electronice qi/sau fах п

(Selectali tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevйzute de Legea пr, ] 3 ] diп 3
iulie 20l5 priyiпd achizi{iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI Гt/ Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

I)епчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital striin

NчmйrчI
gi data

сопtrасtu-
lui/асоrdului-

саdrч

Cod
cPv

Vаlоаrеа
contractrrlui

Теrmеп
de

valabilitat
eaI

contractul
чi/

acordului_
саdrч

Iаrа
TvA

incIrrsiv
тчА

,,CENTRUL
AUTo
KAMAZ"
SRL

Autohton nr. 49 din
21.10,2022

50100000-6 110 681,67 132 818,00 з1.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati se completeazй doar in
cazul in саrе la рrосеdurа de achizilie publici ач fost aplicate сritеrii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte репtrч lot/loturi репtru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate):

Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii рuЬliсе durabile
(achizi{ii verzi)? (DA/NU)

6



Рriп prezeпta dare de sеаmd, Grарul de lucra declard сd tеrmепul de a;teptare репtru tпcheierea
coпtractului,/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile preydzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
Пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi\iile publice )l precum ;i сd iп cazul depunerii coпtesta{iitor qi/saт
recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i solulioпate.

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdicali suma cu ТVД)

Соdчl СРV al lotului/Ioturilor репtrч саrе ац fost aplicate
eriterii de durabilitate:

Pretul cel mai scйzut tr

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

Conducitorul grupului

Criteriul de аtriЬuirе репtru lоtulЛоturilе репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

procedurii de achixilie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm
NTRU _ý,;tДr)
l!,,.:Ua},|

ал\

fi'ш,(

7



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 25 din 02 noiembrie2}22

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante Inspectoratul general pentru Situatii de urgentd
Localitate rnun. Chiqindu, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
IDNO 1006601000s43
Adresa mun. Chiqin6u, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
NumIr de telefon 022 78-5t-60, 022 78-5 I -58

Num5r de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-ntail)

VasiliiBodarev

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de pre{uri tr Licita}ie
deschisd nAltele:

Procedura de at:hizi{ie repetati (dupd caz) Nr:

Tipul obiectultri contractului de achizi{ie/
acordului-cadrtr

Bunuri n Servicii o Lucrlri V

Obiectul achizitiei Sistem de securizare energeticd a sediului
Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenld
din str. Gh. Asachi 69, mun. Chiqindu

Cod CPV 4s200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
Procedura de al;ribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp I -MD -l 662623466249

portalului guvernamental
yyyJl3!9!d9L8!'!-,frd

Link-ul:
https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er l2l 063 I 40 I
Data public irrii: 08.09 .2022

Platforma de ar:hizitii rrublice utilizatl V achizitii.md; o e-licitatie.md; n yptender.md

Anunf de inten'fie publicat in BAP (dupd caz) Dala:
Link-ul:

Tehnici qi instnumente specifice de atribuire
Hupd caz)

oAcord-cadru oSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronic[ nCatalog electronic

Sursa de finan{are V Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS;
osurse externel nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl in lei MDL, fIrI TVA 1 134 994,17 MDL



Data solicitlrii
rului economic

Expunerea succ

clarificare
ti a solicitlrii de

tI a rlspunsului

Publicate in BA '/alte mijloacelor de [IndicaSi sursq utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl depunere qi deschidere a findicali numdrul de zileJ

operatorului economic

1006600017133

1018600024415

1003600004819 Zuza Rostislav

Denumirea operatorului economic
S.R.L. ,,METNOX" S.R.L. ,,COMPllSS"

Documentele ce constituie oferta

Documente de
Se va consmno prin: prezentat,

Extras di
bugetul de stat

Dovada defineri
bancare

2018,2019,

Formularul info
ofertant

3. Clarificiri p ind documentafia de atribuire: Nu sunt

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

Modificlri rate in documentafia de atribuire: Nu sunt
to cazul tn care ou rote modi/icdr

5. PinI la te ul-limitl (data 21.09.2022, ora 08:30), au depus oferta trei ofertan{i:

6. Informa(ii ind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre o ru economrcl:

Data transmiteriii

Denumire document

Certificat de efectuare
sistematicd a plfl

vo



Experienfa 3imi
Declaralie privi
principalelor I

ultimuldoi ani
nu corespundeCifra de afaceri

ultimii 3 ani

Avizul Agenfiei
TehnicI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunrlerea
cu specific:a{iile

tehnice

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei in
lei MDL
fIrI TVA

Canlitate
qi unitate

de
masiura

Sistem de

securizare
energetic[ a
sediului
Inspectoratului
General pentru
Situafii de

Urgenf[ din str.

Gh. Asachi 69,
mun. Chiqindu

S.R.L.

,,METNOX''

S.R.L. ,,ZEPTO" I 468 419,20

S.R.L.

,,COMPASS''

Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

rul economic

Au fost prezentate la data de

23.09.22 ora12:24 de la posta

electronicd
metnoxsrl@gmail.com

.L.,,METNOX"

Prezentarea documentelor
stabilite ca lipsl r;i

solicitate ca obligatorii in
documentalia de atribuire
de la poqta electr,cnicd
achizitii@dse.md

22.09.2022
ora ll:26

(Informalia denumirea documentelor prezentate se vo indica tn conformitate cu cerinyele' din
documentalia de ,

cdnd documentul
ibuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, na corespunde (fn ca;zul

fost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

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

* in cazul utili i licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia pri "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va 'mna prin: ,,*" tn cozul corespunderii Si prin ,,-" i/t cazul necorespunderii)

8. Pentru el area unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{e stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

scflzut) s-a icitat:

9. Ofertan{ii nqi/descalifica{i:

Certificate de corformitate la
principalele mate riale/Certificate
ISO

prezentat



M otivul respinserii/descalifi clrii

S.R.L. ,,METNO

A fost transmisd in adresa agentului economic o

scrisoare de clarificare pe marginea neprezentdrii
documentetror solicitate. Drept urmare, in
conformitate cu prevederile alin. (5), art. l7 din
Legea 13ll20l5 privind achiziliile publice, oferla se

descalifica pe motiv de neprezentare a documentelor
solicitate prin Anunful de participare cu nivel
obligatoriu de prezentare qi anume nu a fost
prezentat Lichiditatea generalS minim 150%.
Totodatd de citre Inspectoratul General pentru
Situalii de Urgenti al MAI s-a solicitat
obligativitatea prezentdrii cifrei de afaceri medi,l
anuald 3 ani (egal6 sau mai mare dec6t 3500000r

MDL in original) de cdtre agentul economic s-a

prezentat documentul prin care este relatatd cifra de

afaceri pe ultimii 3 ani cu media anuald -l132303,00
MDL

actorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1

rii ofertelorMotivul reeval

10. Moda de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe
Pentru toate loturi

cumulate n

Alte limitdri privi numirul de loturi care pot fi atribuite ar;eluiagi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea decizi de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de tribuire aplicat:

Pretul cel mai
Costul cel mai
Cel mai bun ra
Cel mai bun

(Se va completa
sau cel mai bun r

tV
tn

calitate-pref r
calitate-cost n

(in cazul tn care codrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate cri ile de otribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

l2.Informa{ia rivind factorii de evaluare aplica{i: Nu s-a aplicat

loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
calitate-cost)

13. Reevalua ofertelor: Nu s-a aplicat
va cazul tn care ofertele au reevaluate

14. In urma ex inIri, evalu[rii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

4

Atribuirea con ului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea oDeratorului economic

.))

Total
Denumire factorurl I Ponderea

Denumire factonuln Ponderea



Denr mirea lotului Denumirea
operatorrului

econornic

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Preful rlotal
in lei,

inclusiv
TVI\

Sistem de securi:

Inspectoratului (
Urgen![ din str
Chisinau

are energeticl a sediului
eneral pentru Situalii de

Gh. Asachi 69, mun.
S.R.L. ,,ZT'PTO" Un lot t762103,04

Anularea procedu
In temeiul art.7l

i de achizilie public6:Nu se aplici
[in. lit

Argumentare:

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

(lnformarea orilor economici implicali tn procedurtt de despre deci: ill upului deibui,

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Mo,ldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

In

n

lreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
ixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabiliturte al
contractului/a

cordului-
cadru

flrfl TVA
inclusiv

TVA

S.R.L.

,,ZEPTO"
Cu capital
autohton

t2
8

02.rr.2
2

45200000-9 14684t9,20 1762103,04 31.12.2022

Denumirea o
econo

reratorului
nic

Data transmiterii Modalitatea de transmirtere

S.R.L. ,,METNO
S.R.L. ,,ZEPTO"
S.R.L. ,,COMPA

x"

SS"

La data de 28.09.2022 prin
scrisoarea nr. l9l10-1695

De pe adresa electronici
achizitil@dse.md la adresele
metno,x srl @ gmail. c gn-r

zeptosrl@mail.ru
zuza@amoer.md

lucru pentru och,
2015 privind ach,

16. Termenul
decizia AI

torilor economtct tmpltcalt tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'fii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art, 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
'liile publice)

e a;teptare pentru incheierea contractului: (rezultatele procedurii au fost contestate,
C Nr. O3D-705-22 Data: 01.11.2022)

In cazul in care
este mai micl d
alin. (3) al Legi
privind achizitii

valoarea estimat6 a contractului
:cdt pragurile prevdzute la art. 2
inr. 131 din 3 iulie 2015
le publice

V 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
nrin miiloace electronice si/sau fax n
! I I zile in cazul netransmiterii comunic[rii
prin miiloace electronice si/sau fax n

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

tr I I zile in cazul transmiterii comunic[ri:i prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin nniiloace electronice si/sau fax n

5



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd dosr in
cozul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat

pentru lot/loturi pentru care aufost oplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta de seamri, grupul de lucru cleclard cd termenul de aEteptare penlru inc'lteierea
indicate afost respectat (excepthnd ctrzurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr,

131 din 3 iulie 15 privind achiziliile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contesta(iilo,r qi/sau

recepliondrii de monitorizare, oceaslea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfisuriirii procedurii
de acltizilie,fapt care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

lui de lucru pentru achizi(ii:

, Prenume)

(ry
@

L.$.

6

Au fost aplicate c:riterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achiz:ifie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii tte tlurabilitate (lei MD): ftrar*t^.*r r" fVdl

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

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-pre1o

Cel mai bun raport calitate-cost a
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.        1___din           02.11.2022           .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Gîrbova 
Localitate s. Gîrbova 
IDNO 1007601008188 
Adresa Satul Gîrbova, r-nul Ocnița 
Număr de telefon 027159100 
Număr de fax 027159099 
E-mail oficial  primariagirbova@rambler.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Seinic Iurii 0690553001 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □ Lucrări x 

Obiectul achiziției Reparația Casei de Cultură din s. Gîrbova 
Cod CPV 45400000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Suma lucrărilor fară TVA este mai mică de 
2000000 lei 

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

Nr: ocds-b3Wdpl-MD-1664954447705 
Link-ul:21065056 
Data publicării:05.10.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1463988,94 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  06.10.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Procentul de garanție pentru lucrări 

Expunerea succintă a răspunsului  1% 
Data transmiterii 06.10.2022 

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 __18._10__2022, ora_10_:00_), au depus oferta _3_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L. „ACTIUNE-M” 1019607002002 Moldovan Mircea 
2. S.R.L. „MSD-GRUP” 1019604000362 Punga Serghei 
3. S.R.L. „SERVICONS PLUS” 1020600000719  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

prezentat Nu corespunde prezentat  

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

Document 1 Prezentat Prezentat Nu corespunde  
Document 2 Prezentat Prezentat Prezentat  
Document 3 Prezentat Prezentat Prezentat  
Document 4 Prezentat Nu corespunde Prezentat  

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

Denu
mirea 
lotulu

i 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

 
Lot 1 

ACȚIUNE-M S.R.L. 1166681.16 1 unitate + + 
S.R.L. „MSD-GRUP” 1183333.00 1 unitate - + 
S.R.L. „SERVICONS 
PLUS” 

1189671.58 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) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
S.R.L. „MSD-GRUP” Prețul majorat, nu a prezentat garanția pentru 

oferta. 
S.R.L. „SERVICONS PLUS” Prețul majorat, nu a prezentat oferta tehnica 

(F.3,5,) 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)  
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor Nu este cazul 
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) 
Reparatia 
Casei de 
Cultura 

ACȚIUNE-M 
S.R.L. 

 
1 unitate 

 
1166681.16 

 
1166681.16 

 
1400017.39 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L. „ACTIUNE-M” 21.10.2022 actiune.soroca@gmail.com 
S.R.L. „MSD-GRUP” 21.10.2022 msdgrup@mail.ru 
S.R.L. „SERVICONS PLUS” 21.10.2022 serviconsplus@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) 

 
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 

X 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acordu
lui-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

ACȚIUNE-M 
S.R.L. 

Cu capital 
autohton 

Nr.
30 02.11.2022 45400000

-7 1166681.16 1400017.39 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. 
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Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții 
 
 
 
 
_________SEINIC IURII_______                                                  _______________ 
                      (Nume, Prenume) (Semnătura) 
                                                                                                                    
 
                                                                                                                        L.Ș. 
 
 
 
 
 
 
  



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice

nr. 108122 din 02 noiembrie 2022

1, Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Procu ratura Generald Republicii Moldova
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1006601003865
Adresa bd Stefan cel Mare si Sfdnt, 73

Numdr de telefon 022828373
Num[r de fax 022828374
E-mail proc- gen(@procuratura.md

Adresa de internet www.procuratura.md
Persoana de contact Meteoelo Victoria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clariJicdri)

Licitatie Deschisd
Procedura de achizitie repetati (dupd caz)

Lucrdri

Lucrdri de reparalie sistemului de tncdlzire a
sediului Procuraturii raionului Leova

Cod CPV 45200000-9

https ://mtender. gov.md/tenders/gg!g;blrvl!p!;
MD-16642s9s05195
Data oublicirii: conform SIA RSAP
achizitii.md
Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
htlp : I I pr o cur atur a.md I file I 2022 -0 1 - 1 4

Plan achizitii 2022.odf
in BAP (tlupd caz)

Buget de stat

311 000,00

Data solicitirii clarifi cirilor



Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in caTul tn care au fost operate modiJicdri)

5. Pini la termenul-limiti (data 19 octombrie 2022, ora 10:00 ), au fost depusi loferta:

tate de citre operalorii economici:

Rezumatul modificiLrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (tlupd caz)
Termenlimiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelunqit (dupd cqz)

Den umirea operato rilor economici IDNO Asociatii/ad m in istratorii
I.I ..MESTER-GHIMISLI' 1002605001458 Harlampii Ghimisli

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
Iltate ue rarorll ecOno

Denumire document
Denumirea

operatorului
economic

I,I,,MESTER-
GHIMISLI "

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

Propunerea tehnici +

Propunerea financiarl +

DUAE +

Garantia pentru ofertd +

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, nepre^entat, nu corespunde

Cerere de participare +

Graficul de executio +

Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de Busetul public National +

Dec laralie privind experienta similara. +

Recomandiri pentru contractele Drezentate pentru demonstrarea experientei similare

Declaralie privind dotdrile specifice, utilajul 9i echipamentul necesar pentru
indeolinirea coresounzdtoare a contractului

+

Declara{ie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului.
Disponibilitatea de personal an gaiat.

Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitale, care si
garunleze asigurarea unui controlul al calitdtii
Manualul Calitdtii +

Lista subcontractanlilor gi partea/pdrlile din contract care sunt indeplinite de cdtre

acestla

+



Informaf ie privind asocierea +

Aviz pentru parlicipare la licitaliile publice de lucrdri din domeniul constructiilor $i
instalatiilor

+

Perioada de garanlie a lucrdrilor

Disponibilitate de bani lichizi sau linii de credit, necesar pentru indeplinirea
contractului de achizitie
Cifra medie anualS de afaceri in ultimii 3 ani
Garantei de bund executie
Timp de 7 zile pind la data limite publicdrii ofertelor vor fi organizate vizite la
$antier totodatd se va lua cunostintd cu volumul de lucru a proiectului +

(Informalia privind denumirea documentelor prezentote se va indica in conformitate cu cerinlele
din documenta/ia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in
cazul cdnd documentul a fost prezentqt, dar nu corespundecerin/elor de califcare))

citatiei prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespundereq cu cerinlele de califcare" ;i "Corespunderea cu

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

8. Pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre!ului

. Inlbrmatia privind coresounderea olerlelor cu cerinlele solir 'itate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(fhrn

TVA)*

Cantitat
esi

unitate
de

mlsurd

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespund
erea cu

specifica(iil
e tehnice

Lucrdri de reparalie
sistemului de

incdlzire a sediului
Procuraturii

raionului Leova

I.I ,,MESTER-
GHIMISLI " 239 888,10 l buc. + +

a ln cazul utilizdrii li electronice se va indica

anormal de scdzu t) s-a sol icitat:
Data

solicitlrii
Operatorul
economic

Informa{ia
solicitati

Rezumatul rispunsului operatorului
economic

20 octombrie
2022

I,I ,,MESTER-
GHIMISLI "

Autoritatea
contractantd solicita
justifi cdri ale preJului
aparent anormal de

scdzut. (cu 23o/:o)

Operatorul economic motiveazd prelul aparent

neobilnuit de scdzut in raport cu prejul esimative al

achiziliei din motinil, cd are incheiate contracte

directe cu distribuitod de materiale ;i tehnicd
(S.R.L"Romstale Trade", S.R.L"Basprim-
Constructia,,) si beneficiazd de reduceri.



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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut

12. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele aufosl reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractu Iui de rdului-cadru:
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
Si unitate

de
misuri

Preful
unitar

(Iern TVA)

Preful total
(mrI TVA)

Lucrdri de
reparalie
sistemului de
tncdlzire a sediului
Procuraturii
raionului Leova

I.I ,,MESTT'R-
GHIMISLI " 1 buc. 239 888,10 239 888,10 287 865,72

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii
nr.l0ll22 din 26 octombrie 2022:

(Informarea operatorilor economioi implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. j I al Legii nr. 13I din
3 iulie 201 5 privind achiziliile publice)

15. Termenul de incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din
3 iulie 2015 privind achizi\iile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in
conformitate cu prevederile TITLLTLUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil
al Reoublicii Moldovd.

Data transmiterii

I.I ..MESTER-GHII\/trSLI' 26 octombrie 2022 Scrisoarea de informare
nr . 26-9d122-7 1

tare tru contractuermen
In cazul in care valoarea estimatA a
contractului este mai micd decdt pragurile
prevdzute la arr.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

/ 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice $i/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a

contractului este esald sau mai mare decdt
1 1 zile in cazul transmiterii comunicirii prin

miiloace electronice $i/sau fax o
pragurile prevdzute la arL 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



l6,Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

lT.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii veni) (rubrica datd se completeazd
doar in cazul tn care Ia procedura de achizilie publicd au fost aplicate uiterii de durabititate qi
s-a tncheiat contlact/contacle pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate) :

Conducltorul grupului de Iucru pentru
Marcel DIMITRAg

{si'tr"'i.)

*qJ"Xn":$? 
"i'"o9





















DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1.1 din 01,11.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail) Buciumas Sergiu. iurist(3,cnts.md. 069712387

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri

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

Prevederile alin. (1) art. 57 a Legii 131/2015 privind 
achizițiile publice

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l 664887953897
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp  1 -
MD-166133 8403 790?tab=contract-notice
Data publicării: 04.10.2022

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 ://cnts .md/despre-noi/achizitii-publice-organizate- 
in-cadrul-cnts

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) 113000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 05.10.2022
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Analizator de electrosecuritate nu are nimic comun cu temperatura! 

Excluded din specificație acesta cerința GREȘITA.
Expunerea succintă a răspunsului Nu putem exclude deoarece la Centrul Național de Transfuzie a 

Sângelui sunt disponibele echipamente cu regim de temperatură, 
respectiv avem necesitate de a efectua electrosecuritate în comun cu 
regimul de temperatură a dispozitivelor.

1

mailto:nge@ms.md
http://www.cnts.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp


Data transmiterii 06.10.2022

Data solicitării clarificărilor 05.10.2022
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Termen de livrare 45 zile este extrem de scurt in actualele condiții 

pentru dispozitive complexe. Va rugam sa modificați termenul de 
livrare in 75 zile.

Expunerea succintă a răspunsului Procedura dată de achiziție este procedură repetată. Sursele 
financiare sunt alocate din bugetul de stat pînă la sfîrșitul anului 
bugetar. Totodată, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui consider 
că termenul de livrare este suficient pentru livrarea bunului.

Data transmiterii 06.10.2022

Data solicitării clarificărilor 05.10.2022
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Aveți cerințe extrem de mari refiritor la dispozitive, insa in același timp 

un buget extrem de mic. Va rugam fie sa revizuiti cerințele, fie sa 
revizuiti cerințele. Pentru cerințele actuale, bugetul trebuie sa fie cel 
puțin de 3 ori mai mare. Daca instituția nu dispune de alte surse 
financiare, va rugam sa formulați o specificație adecvata pentru 
dispozitive!

Expunerea succintă a răspunsului Aceste cerințe au fost elaborate în conformitate cu cerințele și 
necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sângelui.

Data transmiterii 06.10.2022

Data solicitării clarificărilor 05.10.2022
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare DAkks este o organizație din Germania. Pentru ca un producător din 

alta tara sa etaloneze/calibreze dispozitivul sau la DAkkS, costurile ar 
fi de jumătate din bugetul a intergii achiziții. In același timp, pentru 
necesitățile CNTS ar fi suficient etalonarea dispozitivului de un 
laborator acreditat, cu valori trasabile.

Expunerea succintă a răspunsului DAkks este o companie europeană, care eliberează certificate 
conform cerințelor europene. Deoarece în Republica Moldova se 
utilizează standardele europene solicităm certificatul dat.

Data transmiterii 06.10.2022

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 12.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. SRL Biomedexpres 1022600025411 Maftei Tatiana, Furdui Olga
2. SRL LifeMed Group 1016600014720 lonașcu Andrei, Iliev Ana

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Biosistem MLD |

2



Lot nr. 3 - Termometru infrarosu non-contact

SRL
Documentele ce constituie oferta

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

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

Cererea de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat
Certificat privind lipsa sau existenta restantelor față de 
bugetul public național

prezentat

Declarația de conformitate /СЕ prezentat
Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a 
dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din 
data livrării;

prezentat

prezentatConfirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard 
de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba 
română) și insruirea în baza acestora corespunzătoare a 
personalului implicat în operarea dispozitivului medical, 
asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 
zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a 
dispozitivului;

Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 
luni din data punerii în funcțiune

prezentat

Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe perioada 
de garanție (24 luni din data punerii în funcțiune) a 
inspecțiilor planifîcate/întreținere profilactică/calibrare, 
inclusiv servicii de actualizare de hardware și software, 
conform programului prestabilit, realizat de către un inginer 
calificat în domeniu, autorizat de operatorul economic.

prezentat

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Biosistem MLD 
SRL

LifeMed Group 
SRL

Documente
(Se va consuma prin: prez

e ce constituie oferta
zentat, neprezentat, nu corespunde)

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

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

Cererea de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat
Certificat privind lipsa sau existenta restantelor 
față de bugetul public național

prezentat prezentat

| Declarația de conformitate /СЕ | prezentat prezentat
Confirmarea privind punerea în funcțiune gratuită a 
dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare

prezentat prezentat
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din data livrării;

Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor 
standard de operare în activitatea dispozitivului 
medical (în limba română) și insruirea în baza acestora 
corespunzătoare a personalului implicat în operarea 
dispozitivului medical, asigurat de operatorul 
economic câștigător, pe parcursul a 2 zile lucrătoare 
din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului;

prezentat prezentat

Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică 
de 24 luni din data punerii în funcțiune

prezentat prezentat

Declarația privind asigurarea substituirii gratuită pe 
perioada dc garanție (24 luni din data punerii în 
funcțiune) a inspecțiilor planificate/întreținere 
profilactică/calibrare, inclusiv servicii de actualizare 
de hardware și software, conform programului 
prestabilit, realizat de către un inginer calificat în 
domeniu, autorizat de operatorul economic.

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)*

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură

Corespund 
erea cu 

cerințele 
de 

calificare

Corespun 
dereă cu 

specificații 
le tebnice

Lot nr. 1 - Electrosecuritate în 
domeniul medical
Dispozitiv de testare, cu eficiență 

antimicrobiană și proceduri de 
testare în conformitate cu 
standardele pentru testarea 
electrosecurității dispozitivelor 
medicale.

SRL
Biomedexpres

110000,00 1 buc + +

Lot nr. 3 - Termometru infrarosu non-
contact

SRL LifeMed
Group

2970,00 3 buc + +

SRL
Biomedexpres

3000,00 3 buc + +

* 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: „ + ” în cazul corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)

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

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

19.10.2022 SRL Biomedexpres 1- Prezentarea confirmării privind punerea în 
funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în 
termen de 2 zile lucrătoare din data livrării 
pentru Lot nr. 1 șiLotnr. 3.

1 -Prezentat 21.10.2022

2- Prezentat 21.10.2022
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9. Ofertanții respinși/descalifîcați:

2- Prezentarea confirmării privind oferirea 
gratuită a Procedurilor standard de operare în 
activitatea dispozitivului medical (în limba 
română) și insruirea în baza acestora 
corespunzătoare a personalului implicat în 
operarea dispozitivului medical, asigurat de 
operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 
zile lucrătoare din momentul punerii în 
funcțiune a dispozitivului pentru Lot nr. 1 și lot 
nr. 3.
3- Prezentarea confirmării a unei perioade de 
garanție nu mai mică de 24 luni din data punerii 
în funcțiune, pentru pentru Lot nr. 1 și Lot nr. 3.

4- Prezentarea Declarația privind asigurarea 
substituirii gratuită pe perioada de garanție (24 
luni din data punerii în funcțiune) a inspecțiilor 
planificate/întreținereprofilactică/calibrare, 
inclusiv servicii de actualizare de hardware și 
software, conform programului prestabilit, 
realizat de către un inginer calificat în domeniu, 
autorizat de operatorul economic pentru Lot nr. 
1 și Lot nr. 3

3- Prezentat 21.10.2022 
Perioada de garanție nu mai 
mică de 24 luni din data punerii 
în funcțiune.
4- Prezentat 21.10.2022

Lot nr. 3 - Termometru infrarosu non-contact

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
SRL Biomedexpres Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta 

câștigătorului

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. 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)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Lot nr. 1
- Electrosecuritate în domeniul medical

Dispozitiv de testare, cu eficiență 
antimicrobiană și proceduri de testare în 
conformitate cu standardele pentru testarea 
electrosecurității dispozitivelor medicale.

SRL
Biomedexpres

1 buc. 110000,00 110000,00

Lot nr. 3 - Termometru infrarosu non-contact LifeMed Group
SRL

3 buc. 990,00 2970,00

Notă: Deoarece Proiectul „Siguranța sanguină în Republica Moldova 2020-2022 etapa a 3-a de consolidare” 
numărul de înregistrare 8721150613219 (27 indicele 8), este inclus în_LISTA proiectelor de asistență tehnică în 
derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, 
taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, 
cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și 
serviciile destinate acestora, conform anexei nr.l a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 
08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de 
asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.

Anularea procedurii de achiziție publică:
In temeiul art. 71 alin. 1 lit. a) (,nu a fost depusă nici o ofertă”) se anulează procedura de achiziție 

pentru Lotul nr. 2 - Instrument de măsurare a vitezei de rotație fără contact fizic.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Biomedexpres 24.10.2022 e-mail
SRL LifeMed Group 24.10.2022 e-mail

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

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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului întreprinder Numărul Cod Valoarea Termen de
economic ea: și data CPV contractului valabilitate
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operatorului 
economic

erea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

străin

și data 
contractului/ 

acordului-cadru

CPV

fără TVA cu TVA

valabilitate 
al 

contractulu 
i/

SRL
Biomedexpres

Cu capital 
autohton

1/LF
01.11.2022

3310
0000
-1

110000,00 110000,00
31.12.2022

SRL LifeMed
Group

Cu capital 
autohton

2/LF
01.11.2022

3310
0000
-1

2970,00 2970,00
31.12.2022

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

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

Pz'zzz prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederfppl-egaleîn vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Viorica Dolința_
(Nume, Prenume)
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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. 39/L/22 din 01.11.2022    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia 
Localitate or.Cimișlia 
IDNO 1007601005914 
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14 
Număr de telefon 024124135 
Număr de fax 024125739 
E-mail oficial  www.achizitii@cimislia.md 
Adresa de internet www.cimislia.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Zamfirov Maxim, 067488746, 
www.achizitii@cimislia.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări √ 

Obiectul achiziției Lucrări de amenajarea a Scoarului adiacent Casei de 
Cultură 

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

Conform art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1663852511261 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1663852511261?tab=contract-notice 
Data publicării: 22 septembrie 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: 
Planul de achiziții 2022.pdf (cimislia.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: Bugetul local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 623 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663852511261
http://cimislia.md/upload/Planul%20de%20achizi%C8%9Bii%202022.pdf
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 

Lotul 1. Modificarea traseului conductei de alimentare cu gaz. 
5. Până la termenul-limită (data 05 octombrie 2022, ora 17:00), au depus oferta  (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Cimtehconstrct SRL 1017605005854 Mîndru Natalia 
2. Repconsult SRL 1014605000858 Vacarciuc Sergiu 
 
Lotul 2. Lucrări de amenajare a teritoriului 

Până la termenul-limită (data 05 octombrie 2022, ora 17:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Cimtermic 1007605004579 Terzi Ivan 

 

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

Lotul 1. Modificarea traseului conductei de alimentare cu gaz 

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
Cimtehconstrct SRL 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat 

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Devizul nr. 3, 5, 7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
Declarația privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experința similară Prezentat 
Declarație privind dotările specific, utilaj și echipament necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate și/sau experților Prezentat 
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propus/propuși pentru îndeplinirea contractului 
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștea   

Prezentat 

Informația privind asocierea Prezentat 
Angajament terți susținător financiar (dacă este cazul) Prezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
operatorului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) 

Prezentat 

Declarație terți susținător tehnic (dacă este cazul) Prezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Prezentat 
Aviz de participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor   

Prezentat 

Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de 
stat al persoanelor juridice 

Prezentat 

Certificate privind lipsa sau existența datoriei față de buget Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Garanția de bună execuție – 5% Prezentat 
Raport financiar Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi Prezentat 

Lotul 2: Lucrări de amenajarea a teritoriului 

 

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
Cimtermic SRL 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat 

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Devizul nr. 3, 5, 7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
Declarația privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experința similară Prezentat 
Declarație privind dotările specific, utilaj și echipament necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate și/sau experților 
propus/propuși pentru îndeplinirea contractului 

Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștea   

Prezentat 

Informația privind asocierea Prezentat 
Angajament terți susținător financiar (dacă este cazul) Prezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
operatorului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) 

Prezentat 

Declarație terți susținător tehnic (dacă este cazul) Prezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Prezentat 
Aviz de participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor   

Prezentat 
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Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de 
stat al persoanelor juridice 

Prezentat 

Certificate privind lipsa sau existența datoriei față de buget Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Garanția de bună execuție – 5% Prezentat 
Raport financiar Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi 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. Modificarea 
traseului de 
alimentare cu gaz 

Cimtehconstruct 
SRL 30980,00 Lucrări + + 

Repconsult SRL 35184,48 Lucrări   
Lotul 2:Lucrări de 
amenajare a 
teritoriului  
 

Cimtermic SRL 522915,78 

Lucrări + + 

* 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 Cimtehconstruct SRL Justificarea prețului 
oferte 

Prețul oferit se datorează relației 
de lungă durată cu furnizorii 

14.10.2022 S.C. Cimtermic Justificarea prețului 
oferte 

A fost elaborate în conformitate cu 
legislația în vigoare 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Repconsult SRL A fost oferit un preț mai mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut  √                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lotul 1. 
Modificarea 
traseului a 

conductei de 
alimentare cu 

gaz 

Cimtehconstruct 
SRL Lucrări 

 
 
30980,00 

 
 
30980,00 37176,00 

Lotul 2: Lucrări 
de amenajare a 

teritoriului 
 

S.C. Cimtermic Lucrări 522915,78 522915,78 627498,94 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Cimtehconstruct SRL 24.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
S.C. Cimtermic 24.10.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

 
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: 

Denumire
a 

operatorul
ui  

economic 

Întreprinder
ea: 

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 

Cimtehco
nstruct 

SRL 

Autohton 215/2
2 

01.11.20
22 

4520000
0-9 

 
30980,00 37176,00 31.12.2022 

S.C. 
Cimtermi

c 

Autohton 219/2
2 

01.11.20
22 

4520000
0-9 522915,78 627498,94 31.12.2022 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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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: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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Darea de seama 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr. 21064653 din  02 noiembrie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse petroliere 
Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664366141107 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064653 
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:09.09.2022 

BAP nr. 71 din 09.09.2022 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 935 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:nu se aplică  

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

Data solicitării clarificărilor   

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064653
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Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică 

(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 19 octombrie 2022, ora 14:00), au depus oferta 1 (unu) 
ofertanți: 

Nr
. 

Denumirea 
operatorului economic 

 

IDNO Asociații/administrat
orii e-mail 

1. ICS LUKOIL-
Moldova SRL 

1002600005897 Lukoil Europe 
Holdings B.V. 

dumitru.simonov@lukoil.
md 
alexandru.olaru@lukoil.m
d 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
ICS 

LUKOIL-
Moldova 

SRL 

        

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

 
 

Cererea de participare 
prezentat         

Oferta 
prezentat         

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat         

DUAE 
prezentat         

Garanția pentru oferta 
prezentat         

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

Declaratie privind 
principalele livrări 
efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate 

prezentat         

Informație privind lista 
stațiilor PECO de pe 
teritoriul țării 

prezentat         

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
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Acte privind identitatea 
persoanei juridice 

prezentat         

Actul care atestă dreptul 
de a livra bunuri  

prezentat         

Declaratie privind 
principalele livrări 
efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate 

prezentat         

Informație privind lista 
stațiilor PECO de pe 
teritoriul țării 

prezentat         

Acte privind identitatea 
persoanei juridice 

prezentat         

Actul care atestă dreptul 
de a livra bunuri  

prezentat         

Prezentarea de dovezi 
privind conformitatea 
produselor, identificată 
prin referire la 
specificații sau standard 
relevante – eliberat de 
către Organismul 
National de Verificare al 
conformității produselor.  

prezentat         

Raportul financiar 
pentru 2021 

prezentat         

 Certificat privind lipsa 
datoriilor. 

prezentat         

a indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, 
neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor 
de calificare)). 

 

Comentarii privind îndeplinirea cerințelor de calificare: compania ICS LUKOIL-Moldova SRL 
întrunește cerințele minime de calificare solicitate de către autoritatea contractantă pentru procedura în 
cauza. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Denumirea 
lotului 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Corespund
erea cu 
cerințele 
de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

ICS LUKOIL-
Moldova SRL 

Benzină A 95 336 175,00 17000 l + + 
Motorina EURO 5 1 638 750,00 75 000 l + + 
Gaz lichefiat 7611,11 500 l + + 

 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele 
de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” 
în cazul necorespunderii) 
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Comentarii: oferta prezentată de către  ICS LUKOIL-Moldova SRL corespunde cerințelor 
tehnice solicitate.    

 
 
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 

20.10.2022 ICS LUKOIL-
Moldova SRL 

Clarificari cu privire la termenul de livrare a 
produselor petroliere 

Raspuns primit in termen 

    

 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați:nu se aplică 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________           

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

 (Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)  
 
Lotul nr. 1 ”benzină 
Nr. d/o Operator economic Factori de 

evaluare 
punctaj Punctaj total 

acumulat 

1 ICS LUKOIL-Moldova  
Suma ofertei 336 
175,00 

60 p 60 

Discount 1,5% 40 p 40 

   TOTAL 100 p 
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Lotul nr. 2 ”motorina” 
Nr. d/o Operator economic Factori de 

evaluare 
punctaj Punctaj total 

acumulat 

1 ICS LUKOIL-Moldova  
Suma ofertei  
1 638 750,00 

60 p 60 

Discount 1,5% 40 p 40 

   TOTAL 100 p 

 
Lotul nr. 3 ”gaz” 
Nr. d/o Operator economic Factori de 

evaluare 
punctaj Punctaj total 

acumulat 

1 ICS LUKOIL-Moldova  
Suma ofertei  
7 611,11 

60 p 60 

Discount 1,5% 40 p 40 

   TOTAL 100 p 

 
13. Reevaluarea ofertelor:nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Denumirea 
lotului 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar  

(fără TVA)* 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Pretul 
ofertei (cu 
TVA) 

ICS LUKOIL-Moldova Benzină Premium 
A95 

17 000 l 19,78 336 175,00 403 410,00 

Motorină Euro 5 75 000 l 21,85 1 638 750,00 1 966 500,00 
Gaz lichefiat 500 l 15,22 7 611,11 8 220,00 

   Total 1 982 536,11 2 378 130,00 

Anularea procedurii de achiziție publică:nu se aplică.  
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ICS LUKOIL-Moldova 28.10.2022 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:nu se aplică, conform art.32 alin. (3) lit. 

b) 
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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 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru C

od
 C

PV
 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

ICS 
LUKOIL-
Moldova SRL 

 

 

Cu capital 
strain 

 

 

33/AP 03.11.2022 

09
10

00
00

-0
  

 
 

1 982 536,11 

 
 
 

2 378 130,00 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):nu se aplica 

 

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        ____________________            Nicolae Dandiș 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[iipublice

Nr. 21064903 din 02.11 .2022
Date cu privire la autoritatea contra ctantd:

Den umirea autoriti[ii contractante Directia educatie, tineret Ei sec. Ciocana
Mun. Chi
1 00760 1 00956s
str. Alecu Russo 57Numir de telefon 022 499 661Numdr de fax 022 499 661E-mail oficial
detsciocana an'r.nAdresa de internet
http : //detsc i o.in.o_.arc rl,yPersoana de cont"ct (numu liurr, rto,,A"fr*,

e-mail)
Marian [:./ Ialcu R.

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuil Celerea ofertetor ae preluri

Procedura de achizitie
repetatl (dupd caz)
Tipul obiectului contractului
de achizitie/ acordului-cadru
0biectul achizi{iei Lucrari de.*

Gimnaziu ,,steriana Grama'i subordonate DETS sectorulCiocana.
Cod CPV

motivului/temeiului privind
alegerea procedurii a.
atribuire (in cazul aplicdrii
altor proceduri decdt licitatict
de.schisil
Procedura Oe-trinui.e 6s, va
indica din carlrul portalului
gtnternamental

:Y!.!):: *!:ll.k fi t{ c r. .q o v. n

Nr: ocds-b3 1-MD-I664t9t747ss3
Link-ul: h :llachizitii.mdh ic/tenderl21O649Oy
Data publicarii: Zl sepi2frZZ.TGZI

Platforma de;"hEifii p"blic"
utilizatd
Anunf de intenfie prbtt."t t,
BAP (dupd caz) Link-ul:

specifice de atribuire
Tehnici ,si tnstrume"te rAcord-cadru lSiste,rlffiffi

rCatalog electronic

lgl.u de finantare de stat;

45400000..1



Valoarea estimatil-7ei, g,1y;,
TVA)

990 000.00 MDr,

Clarificlri privind documentafia de atribuire:
(sa va complettt in caz,r tn care au.fbs.t .voricilcrte crarificiiri)

Modificiri operate in documcntafia de atribuirc: Nu s-a apricat
(Se vu completa tn cuzul ln care au./ost opercrle mocti/iciiri)

PinI ta termenul-limit[ (data 11.10.2024 ora 10:00), au depus oferta:
risului la IET nr.149_ g ofertanfi:

Data solicitlrii clarificlrilor 3 oct2022,16;16
Denumirea operato"utui economic
Expunerea succinti u,otiEg.ii a. Autoritatea Contractanta solicil.a: LRealizerrea

I 
unei cifie medii de alaceri in ultimii 3 ani de
activitate Obligatoriu 2. Rapoartele I,inanciare
inregistrate pe ultirnii trei ani cle activitate.
Intrebeire: In ceuul in care conrpania este
irrrcgistrata in anul 2021, dar are o cifi.a cle afaccri
pentru anul 2027, care ar acoperi ca medie suma
bugetului prezentei procedr_rri de achizitie pentrLr
toti 3 ani. Deasenrenea compania are proiecte
Iinalizate irr anul 2022. care clc;rasestc cu ntult
sunra bugetului ciat. Deci compania va fi aoceptata
la 6lrocedura ori estc rreaparat sa Ire in asociere ori
sustinr-rta dc tert'J Rapoar[e f iniinciare neaparat
pentru 3 ani ori este sullcient pentru anul 2021, irr
cazul in care cih.a ntedie pu 3 ani clepaseste surna
bugctLrlr.r i pr.czorrtc iExpunerea succintt uiofi.ite.ii O. Buna ziua. da este ruf ,.ient anrl ZOZf

D4ta transmiterii 4 oct2022,08:00
Data solicitlrii clarificlrilor 6 r>ct2022,20:03Expunerearu."ffi
clarificare

Gara,tia pentru oferta@
Expunerea succintl a .o["itf"ii O. Gara,fia pentru o

executie 5% cu TVA din slrma contractului.Data transmiterii 7 oct2022.Oii:0.5

Nr. Denumirea operatorulri Ao"onri.

Cricorrs-hnpex SRF

IDNO Asociafii/
administrnfnrii1.

I 0036000355%)
1

srMAgco IGOR
1 008600006483 GRIGORE VREMES

4. I Resacons-STR
I 003600098 1 93 SVETLANA TISFIENKO
10036001 59764 STRATULAT VIONPI



5. Profinontajcons SRL t0t9600032t76 BUDURI S'|ANISI,AV
6. LIVART PRIM SRL 1 012600038364 ARTUR CARABADAJAC
1 Quantis Eco SRL 1021600022826 MADAN TUDOR
8. SV Regal Construct 1 0096000007s4 OPRISCO ANDREI

Lotul nr.2 - Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr. 177 - 7 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL "SIMCON-LUX'' I 003600035598 SIMASCO IGOR
1 Rom-Vic SRL 1 003600098 I 93 SVETLANA TISHENKO
3. Gricons-ln'rpex SRL I 008600006483 GRIGORE VREMES
4. Resacons-STR 10036001 s9764 STRATTJLAT VIOREL
5. Profmontajcons SRL 10t9600032t76 BUDURI STANISLAV
6. LIVART PRIM SRL 1012600038364 ARTUR CARABADA.IAC
1 Quantis Ilco SRL 1021600022826 MADAN ]'UDOR

Lotul nr. 3 - Lucrari de reparatie acoperisul

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de citre operatorii economici:

u nr. J - Lucrari de reparatie acoperisului la Gimnaziu ,,Steliana Grama - 7 ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
1. SRL ''SIMCON-LUX'' I 003600035598 SIMASCO IGOR
) Gricor.rs-lmpex SRL I 008600006483 GRIGORE VREMES
J. Rorn-Vic SRL 1 003600098 1 93 SVTTTLANA TISFIENKO
4. Resacons-STR 10036001 59764 STRATULAT VIOREL
5. Profrnonta.jcons SRL 1019600032176 BUDURI STANISLAV
6. LIVART PRIM SRL I 0 I 2600038364 ARTUR CARABADA.IAC
7. Quantis Eco SRL 1021600022826 MADAN TUDOR

Denumire document
Denumirea operatorului economic
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Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(ftra TVA)* Cantitate

qi unitate
de

misuri

Corespun
derea cu
cerinfele

de
calificare

Corespu
nderea

cu
specifica

fiile
tehnice

LOTUL NR. I-
Lucrari de

.reparatie
acoperisului la

IET nr.149.

SRL SIMCON LUX 188 992,77 MDL Conform
proiectr.rlui

197 280,32 MDL Conform
proiectului

SRL ROM VIC 213 277,60 MDL

RESACONS STR 230 532,50 MDL Conform
proiectului

PROFMONTAJCO
NS SRL

LIVART PRIM SRL 255 851,75 MDL

QUANTIS ECO 314 363,78 MDL Conform
proiectului

SV REGAL
CONSTRUCT

319 763,25 MDL

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(frra TVA)* Cantitate

qi unitate
de

masura

Corespun
derea cu
cerinfele

de
calificare

Corespu
nderea

cu
specifica

{iile
tehnice

SRL SIMCON LUX 188 378,76 MDL Confbrm
proiectului

SRL ROM VIC t94123,12 MDL Conform
proiectului

Gricons-Lnpex SRL 197 280,32 MDL

RI]SACONS STR 226 585,18 MDL Conform
proiectului

Lotul nr. 2 -
Lucruri cle

reparatie
acoperisului la
IET nr.l77.

+ +

SRL GRICONS
IPEX

+ +

Conforn-r
proiectuh,ri

+ +

+ +

252 888,52 MDL Conform
proiectului

+ +

Conform
proiectului

+ +

+ +

Conform
proiectului

+ +

+ +

+ +

Confbrrn
proiectului

+ +

+ +
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PROFMONTA.ICO
NS SRL

247 668,64 MDL Conform
proiectulr-ri

+ +

LIVART PRIM SRL 272187,23 MDL Conform
proiectului

+ +

QUANTIS 307 266,19 MDL Conform
proiectr-rlr.ti

+ +

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fErd TVA)* Cantitate

Ei unitate
de

misurl

Corespun
derea cu
cerin{ele

de
calificare

Corespu
nderea

cu
specifica

{iile
tehnice

Lotul nr, 3-
Lucrari de
reparatie

acoperisului la
Gimnaziu
,,Steliana
Grama".

SRL SIMCON LUX 182 979,05 MDL Conform
proiectului

+ +

SRL GRICONS
IPEX

t99 485,44 MDL Cor-rtbrn-t

proiectr"rlr-ri
+ +

SRL ROM VIC 214232,07 MDL Conibrm
proiectului

+ +

RESACONS STR 214 483,50 MDL Confbrm
proiectului

+ +

PROFMONTA.ICO
NS SRL

237 826,70 MDL Conform
proiectului

+ +

LIVART PRIM SRL 262 923,49 MDL Conforn'r
proiectului

+ +

QUANTTS 315 713,21MDL Conlbrn-r
proiectului

+ +

Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei cu cerin{ele stabilite in documen ta[ia de atribuire (inclusiv
ustrlrcareq pretului anormal de scizut) s-a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezumatul rlspunsului
onernfnrrr Irri apn- ^,. i^

19.10.2022 SRL SIMCON LUX .lustifi carea prelurilor
anormal de sc[zute conform
Legii nr. 131/15 privind

SRL Simcon Lux a justificat
cd prefurile oferite sunt
bazate pe unl[torii lactori:

7

iustifica



ac.hizigiil e pu Uti.eart. 70,
alin.3 cu argumente prin
contracte de colaborare,
facturi fiscale qi certificate
de calitate a materialelor
propllse.

I . Activitat.u p, in"iputua-
SRL Simcon Lux constA in
v dnzar ea materialelor d e
construclii inclisiv materiale
pentru reparafia
acoperiqurilor.
2. Pref ul rr.raterialelol. pentrll
acoperi; sunt mininre pe
fbptul cd SRL Simcon_Lux
este diler oficial ZAO
ORGROVLIA.
3. Personalr-rl mic
adnrini strativ permite
scaderea cheltr-rielilor de
regie si beneliciu.
f'oate acestea au fost
confirmate prin ataqarea
documentelor conilrmative.Ofertan{ii respinqi/descalificafi: Nu sunt

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut

(in cazul tn care in caclrttl ltrrtceclurii d.e.arr.'ibuire,\'unr apricare ruai mtrrte cri/erii cre arribuire,inclica rcta/e crireriire cre atiitruire ,,pi'ilirutn 
,s,i crenuntirea rituriror u/brente)

Informa(ia privind factorii de evaruare apricafi: Nu se apricd
Reevaruarea oferteror: Nu au fost reevaruate o'ertere

Il"lm:"::;TIil' evarurrii qi comparrrii oferteror depuse in cadrur procedurii de

.fe vor

Atribuirea contractului de achizilie publicd:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

econornin

Cantitate qi
unitate de
misuri

Preful total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

I Lucrari de
I reparatie
acoperisului Ia
IET nr.l49.

Simcon LLrx
SRI,

Conform Deviz
Local

188 992,77 MDL D.6 7L)1.321\,4DL



Lucrari de
reparatie
acoperisului Ia
IET nr.177.

Simcon Lux
SRL

Conforn'r
Deviz Local

t8g 379,76 MDL 226 054,51 MDI_

Lucrari de
reparatie
acoperisului Ia
Gimnaziu
,,Steliana
Grama"

Simcon Lux
SRL

Confom
Deviz Local

182 979,05 MDL 219 574,86 MDL

espredeciziilegrupuIuidelucrupentruachizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

bKL SIMUON-LUX 01-20t53s d n26.10.2022
Gricons-lmpex SRL

9-rnall
u | - tU t 5 3 5 dut 26.1 0.2022 e-mail

KOM-VIC SKI, 0 1 -20 I 53 5 din 26. 1 0.2022
Resacons-STR

e-mall
v t-/.utJJ) cun 26. 10.'2022 e-mail

e-mail
t'rohontajcons SRL 01-20/535 din )6 1o )n))
LIVART PRIM SRL u t-zu/)J) ctrn 26.10.2022 e-mail
Vuantls ttco SRL 01-201515 din )6 1o )tt1') e-mailSV Regal Construct u I- zU/ 5 3 5 drn 26.10.2022 e-niail

Termenul de agteptare pentru incheierea contracturui:
In cazul in care valoarea 

"rt"-ut6t"",rt,".tr-,l*este mai rnicd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3,t al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

6zilein.arul tro,.,i@
mijloace electronice ;i/sar_r fax I
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contractur de achizi{ielacordur-cadru incheiat:

Informa{ia privind achizifii publice dr"lPil: (achizifii verzi)(rubrica dat, se compreteazrdoar in cazulin care ru p"o..Ju.u-iJu.rririti" pruiiie au fost apricate criterii delJiffi 1?ff;;;l,t:?#' ""'"*,Ln tra*e pen tru rJrotu ri ,**; ;;e-a u rost apricate

Au fostaplicate crite .. ,,.-
verzi)? 

rrtt pentru achizi{ii publice tlurabile (achizi{ii

Valoarea de achizitie cu TVA ain cont"a"t/ contracte a
111r,y,.{lg,rritor pentru care au fost aplicare criterii dedurabilitate (lei MD): A,rtiii ii,, *, rV,ql

,?JXlfrr,,Xal 
rotutui/roturitor pentru care au fosr apticat".",**

CriteriuldeatribuirepentruIotul/Ioturilffi
aplicate criterii de durabilitate: Preful cel mai sclzut

Costul cel mai sclzut
Cel mai bun raport
calitate-pref n

Cel mai bun raport
calitate-cost n

Prin ptezcnlu drtrc de seanit, grupul rle lucru declorri c(i to,rtt,tt,,r ),,.,,.,..--,. ------- 
l

Prin praztntu tlura dt sttttrui

10

Denumirea
operatorului

economic

SRf;Sm-dortr
LUX"

i intrcprindcrca

t:
Cu capital
autohton/
Cu capital

m ix t/asocicre/
Cu capital

strilirr I

I

Numlrul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru 
1

i

Cod
CPV

Valoarea contractului

-

lfirl TVA i inctusiv TVA

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

caclru I

__]
I

31.12.2022 l

SRL Nr. 2l 7 din
02.11.20
22

4s40
0000
-l

560 350,5g
MDL

672 420,69
MDI-

/

Conducitorul grupului de lucru
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 4  din  02 noiembrie 2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Expertize Judiciare 
Localitate Chișinău 
IDNO 1006601003636 
Adresa mun.Chișinău, str. Maria Cibotari, 2 
Număr de telefon 022 23-84-22 
Număr de fax 022 23-84-22 
E-mail oficial  cnej@justice.gov.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Stratan R 

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 Echipamente de laborator, optice şi de precizie 
Cod CPV 38000000-5 
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:  21064936 
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1664821140576 
Data publicării: 04.10.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cnej.gov.md/sites/default/files/plan_achizitii_2022_modificat_septembrie.pdf 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664821140576
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 417600,00 lei 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(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 17.10.2022, ora_09:00_), au depus ofertele  2  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. “LOKMERA” SRL 1007600011105 Iasîbaș Nicolai 
2. ”DALU MOL” SRL 1013600007534 Burdujan Rodica 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat   
Propunerea financiară prezentat prezentat   
DUAE prezentat prezentat   
Declarație 
privind valabilitatea 
ofertei 

 
prezentat 

 
nu corespunde 

  

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

Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat prezentat   

Operator economic 
înregistrat în lista 
producătorilor EEE 

prezentat prezentat   

Autorizație de la 
producătorul bunului 
oferit  

prezentat prezentat   



3 
 

Demonstrarea 
abilităților tehnice de 
deservire a bunurilor 
oferite, pentru 
perioada de garanție 
  

prezentat prezentat   

Declarația de 
conformitate CE 
și/sau Certificat de la 
producător ISO 9001 

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: 

Denumi
rea 

lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Lot 1 “LOKMERA” SRL 194010,00 3 buc. + + 
Lot 2 “LOKMERA” SRL 53343,00 1 buc. + + 
Lot 3 ”DALU MOL” SRL 7200,00 1 buc. - - 
Lot 4 - - - - - 
Lot 5 - - - - - 
Lot 6 “LOKMERA” SRL 19483,00 1 buc. + + 
Lot 7 ”DALU MOL” SRL 45900,00 1 buc. - - 
Lot 8 - - - - - 

* 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 
”DALU MOL” SRL Oferta nu corespunde specificatiei  si nu 

corespunde cerintelor de calificare 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lupa spectrală 
video luminescentă 

“LOKMERA” 
SRL 

3 bucati 64670,00 194010,00 232812,00 

Cameră termică “LOKMERA” 
SRL 

1 bucata 53343,00 53343,00 64011,60 

Obiectiv Canon 
100mm EF F2.8 L 
IS Macro 

“LOKMERA” 
SRL 

1 bucata 19483,00 19483,00 23379,60 

 
Nota: Ofertele pentru loturile 1, 2 și 6 nu depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei (art. 71, alin.(1), 
lit. d) L131/2015). 
Anularea loturilor 4, 5  si 8 al procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin.(1) lit. a) L131/2015).             
Argumentare:  nu a fost depusă nicio ofertă 
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Anularea loturilor  3 si 7 al procedurii de achizitie publică 
În temeiul art.71 al (1) lit. d) L131/2015). 
Argumentare : au fost depuse numai oferte, care depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei 
 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“LOKMERA” SRL          25.10.2022 SIA RSAP si  e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

“LOKMERA” 
SRL 

Cu capital 
autohton 25 02.11.2022 38000000-5 266836,00 320203,20 31.12.2022 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

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

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

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SЕАМД
de апulаrе а рrосеdчгii de achizi{ii publice Nr. 20 din 02. ||.2о22

1. Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

1. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе: пч sunt

4. Рffпi la termenul-Iimiti (data 3l.|0,2022,оrа 09:00, au depus oferte 1 ofertan{i:

Dепчmirеа autorititii contractante IMSP АМТ Buiucani
Localitate Mun. Clrisinau
IDNo 100зб0015з131
Adresa Mun. Chisinaч, str. I.L. Caragiale2
Nчmйr de telefon 022,741916 156960
Nчmf,r de fax 022741916
E-mail oficial аmtЬчiuсацi@ms.md
Аdrеsа de internet amt buiucani.md
Реrsоапа contact (пumе, рrепumе, telefoп, e-mail) Tatiana Muschei amt.buiucani@mail.ru, 0604зOOз8

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate Licitalie deschisб
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz) Nr: nu este cazul
Т!рul obiectului contractului de achizitie/ Servicii
Obiectul achizi{iei Achizi{ionarea serviciilor de paza 9i mопitоrizаrе а

sistemelor de аlаrmа impotriva efrac{iei, supravegherea
edificiilor а 4 obiective а IMSP АМТ Buiucani репtruапul 2023

Cod СРV 797 1 з000-5
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de аtriЬuirе

Nu este cazul

рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cactrul
р о r t al ulu i guv е rп аm е пt а l w w-yy. mt е п d е r. g оу. md.)

Nr: qcds-b3wdp l -MD- 1 66
L ink-u l : https ://ach iz itii. md/rо/рuьliЙйаЫZ юо s з ++
Data publicбrii: 12.10,2022, оrа l2.13

Platforma dё achizi{ii publice utilizatй achizitii.md;

Рrосеdurа а fost iпсlusй in рIапul de achizi{ii
publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul сёtrе planul de achiziliipubtice рuЫiсаr
amt buiucani.md

Апчпt de intentie publicat in ВАР (duрй caz) ,Nu este cazul
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
sчrsа de fiпапtаrе Buget CNAM;
Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVД) l 04l 000.00

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea ореrаtоrчlчi economic Nu se cunoaste
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе

лl 
0 oct 2022, 1 4:42 Subiectul iпtrеЬаriitБriББ

Intrebare: Вчпа ziua, Exte acceptata participarea
companiilor de oaza паrtiсulаrе

Ехрчпеrеа succintй а rйsрuпsulчi Kaspuns ( l0 oct 2022, 15:З6):
Buna ziua! Sunt acceptate toate companiile саrе
intrunesc cerintele stipulate in caietul de sarcini!
Multumim! о zi reusita!

Data transmiterii



Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocialii/administratorii
4 IS Servicii Paza а MAI l 005602003670 administrator

5. Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de
сitrе ореrаtоrii economici:

Dепчmirе document
Denumirea ореrаtоrului

есопоmiс
IS SerTicii Paza а MAI

Documentele се constituie oferta
рrоDuпеrеа tehnicй prezeпtat

рrорuпеrеа fiпапсiаrё prezeпtat

DUAE prezeпtat

Gаrапliа репtru оfеrtб prezeпtat

Documente de calificare
Oferta Nu а fost deschisa oferta
Date despre participant Nu а fost deschisa oferta
certifi catul de inre gistrare Nu а fost deschisa oferta
Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor Nu а fost deschisa oferta
Gаrап{iа pentru oferta 2О/о, transfer Ьапсаr Nu а fost deschisa oferta
Ultimul rароrt Гtпапсiаr Nu а fost deschisa оfеrtа
Lista fondatorilor (NP si cod реrsопаl) Nu а fost deschisa оfеrtа
Declaralii privind conduita etica si пеimрliсаrеа in practici frauduloase Dесlаrаliе ре
пrопriа rйsрчпdеrе

Nu а fost deschisa oferta

Minim ani de ехреriепlа specifica in рrеstаrеа serviciilor Ofertantul va ачеа min 3 an
de experienta specifica in рrеstаrеа serviciilor

Nu а fost deschisa oferta

Vаlоаrеа minima (suma) а unui contract individual indeplinit ре parcursul perioadei
indicate (3 ani) Vаlоаrеа minima 75Yо diп valoarea ofertei а unui сопtrасt indeplinit
individual de servicii de paza ре parcursul perioadei indicate (3 ani) indiferent daca
aceýtia din urma sunt ачtЪritаtli iontractanie sau clienli priva{i

Nu а fost deschisa oferta

certificat privind atribuirea contuiui Ьапсаr eliberat de Вапса detinёtoare de cont Nu а fost deschisa oferta
Declaratie privind situatia реrsопаlа а operatorului fоrmа 3.5 Nч а fost deschisa oferta
дutorizatie de functionare sau licenta de activitate Nu а fost deschisa oferta
Polita do аsigurаrе facultativa de rёsрuпdеrе civila generala Nu а fost deschisa oferta
snecificatii tehnice fоrmа 4.1 Nu а fost deschisa оfеrtа
SpeciГrcatii fоrmа 4.2 Nu а fost deschisa oferta
Declaralia de рrорriа rёsрuпdеrе са compania dispune de automobile de serviciu
pentru grчрчrilе interven{iei operative iп raza obiectului АМТ Buiucani Nu а fost deschisa oferta

certificatele de iпmаtriсчlаrе automobilelor inregisfrate la compania de paza Nu а fost deschisa oferta
Declaralie privind existenta регsопаlului angajat саrе intruneEte condiliiIe obligatori
fata de sаrdiапul public Nu а fost deschisa oferta

Certificatul се сопfirmа faptul са сопdчсйtогii nu sunt atra;i la rбspundere juridica in
ultimii З ani (саziеrul iuridic)

Nu а fost deschisa oferta

Calculele descifrate privind рге{ul serviciilor оfеritе pazaГlzica а obiectivelor Nu а fost deschisa оfеrtа

б. Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr сч сеriп{еlе solicitate:

Denumirea lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrе ТVА)*

cantitate
unitate
mйsчrй

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice
Lotul l servicii de
monitorizare а
sistemelor de аlаrmа
impotriva efrac{iei si anti
incendiare,
supravegherea edifi ciilor
а4 obiective а IMSP
АМТ Buiucani

Is servicii paza

MAI 1800012,48 1 buc
Nu а fost

deschisa oferta
Nu а fost

deschisa oferta

2



7. Репtrч elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

9. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtrч fiесаrе lot

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi: nu este cazul

10. Criteriul de atribuire aplicat: Pre{ul cel mai scizut
11. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i: пu ý-а aplicat
12. Reevaluarea оfеrtеlоr: пu este cazul, dеоаrесе contesta{ia пr,021922121 din 28.10.2021, dерчsй de

сitrе Arsenal SRL, ре mаrgiпеа rezultatelor dеsfrqчrйrii procedurii de achizi{ie publicй пr. MD-
1631624134498, privind ,,Achizi{ionarea serviciilor de paza si antiincendiara pentru anul2022",
ini(iatй de сйtrе IMSP АМТ Buiucani, а fost respinsi са neintemeiatй. Decizia ANSC пr. O3D_
798-21. din 23.11.2021

13. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii ;i соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriЬчirе s-a
decis: апчlаrеа рrосеdчrii de achizitie publici in conformitate сч art.7\, punct. 1, lit d) ач fost
depuse numai oferte care depaseste cu 72r9lo/o чаlоаrеа estimatй а achizi(iei, calculatf, сопfоrm
prezentei legi;

Atribuirea contractului de achizilie publicй:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. 31 al Legii пr. ] 31 diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

15. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

Data
solicitirii

Ореrаtоrчl economic Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului
ореrаtоrчlui economic

8. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

IS Servicii Paza а MAI
Respinsй - Рrе{чl оfеrtеi este de 1 800012,48 lei MD f/r ТVА, саrе
depёgeqte сu 72,9lYо valoarea estimatб а achiziliei, calculatё сопfоrm
prezentei legi;

Dепumirеа lotului Dепumirеа ОЕ cantitate Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

Lotul 1 Seryicii de
monitori-zare а
sistemelor de аlаrmа
impotriva efrac{iei si
anti iпсепdiаrе,
supravegherea edifi ciilor
a4obiectiveaIMSP
Амт Вчiчсапi

Nu este 1 Ьчс

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

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

IS Servicii Paza а MAI 475 din 02.|1.2022 ас hi z it i i@s erv ic i ip az а. md

In cazul in саrе чаlоаrеа estimati а contractului este
mai micб dесбt pragurile prevйzute la агt. 2 alin. (3)
al Legii пr. 1З 1 din 3 iulie 20l5 privind achiziliile

П б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П l l zile in cazul netransmiterii comunicйrii рriп

lce miiloace electronice si/sau fax п



In cazul iп саrе чаlоаrеа estimatё u йпt.йulчi e.te
egalй sau mai mаrе decбt pragurile prevёzute la аrt. 2
alin (3) al Legii пr. l З l din 3 iulie 20 1 5 privind
achiziliile publice

П ll zileincazulПa@
mijloace electronice qilsau fax п
П 16 zilе iп 

"аmijloace electronice si/sau fax п

1б. СопtrасtчI de achizifie incheiat:

Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

пtrерriпdеrеа
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

NчmйrчI
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
contractuIui/

79713000-5

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calculareq tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]31 diп з iulie 20t5 priviпdachizi|iile publice, iпсlusiу а.tеrmепеlоr de asteptare, se efectueazdiп conformitate Ju prevederile TITL(JL(JI IV CapitolulI (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil ai Rbpublicii Moldova).

17, Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
'л:::У,|:::!:":"!У::,d:,ас,hiz,iliе publicd aufost Йрliсаtе criterii de durabilitate si s-a iпcheiatсопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtrч care oi|ort bphcate criterii а, j"riii'irii,

Conducjitorul grupului de lчсru репtгu achizi{ii:

Вulgаrч Vаlеriu

рriп рrеzепtа dare cly sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aEteptare репtrа iпcheiereacoпtractului/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерtftпd cazarile prevdzute'cti art. з2 аliп. (З) aI Legiiпr, 13l diп 3 iulie 2015 priviПd achiziliile- publice 1, PreCUm E.i сd ii caza:I depaпerii contestaliilor si/saurесер|iопdrii rapoartelor de monitorizare, aceasteo ou jort ехаm,iпаtе Ei sоtiуrопiе.
Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul cle lucru репtrа i.qhizitrii сопlirmd 

"or"btiturlinea 
desfdsurdrii procedariide achixi|ie, fapt репtrа care poartd rdsрuпсtеrе 

"оп7о)m 
pirvederilor legale ti iigoor".

Yаlоаr_еа de achizi{ie 
"u 

ТVД СБlопЙУ;
fost aplic+te criterii de durabilitate (lei MD):
codul Срv aI lotului/Ioturilor репtru саrе ач fost aplicate сritеrii de durabilitate:
Criteriul de аtriЬчirе pentirr
durabilitate:
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model-tiP

DARE DE SEAMA

de atribuire a contactului de achizilii publice

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

Nr'LdinO3 . I 1 .2022

1. Date cu privire la nutodtatea contractantii:

x
tr
tr

Primiria s. Ridulenii Vechi

1007601008487
s- Rndulenii Vechi. r-nul F

06762t334.025046246NumIr de telefon

nrirnaria rrdulcrriir cchirDm.ril.r'Lr

RADU Iu c,067621334Persoana de conlact (nume, prcnume, teleJo, e-

2. Date cu privire la proc€durs de atribuire:

Tipul prccedurii de atribuire aplicate X Cererea ofertelor de preturi olicitatie deschisd

E,Altele. [Indicalil
Procedura de achizitie reoelatl (dup,i caz) Nr:
Tipul obicctului contractului de xchizi(ie/
acordului-cadrn

Bunuri o Servicii o Lucrtrri X

Obiectul schiziliei Lucriri de reparafie curente a drumurilor din s.

RnduleniiVechi

Cod CPV 45200000-9
frpunerea molivului/temeiului privind alegerea
procedurii de Atribuire fin cazul apliciiii altor
Draceduti decdt licila lia desc hisd)

Prelul cel mai scdzut

Procedura de atribuire fre ra indicd din cadtul
p o r t al ullt i guv e m am e fi t al .',tt' v, - nt t e n d e t. g!)!i!d)

Nr: ocds-b3w:dp l -MD- 1 66487 36 1 7 0'7 9

Lirk-r| \,\1\t. nl t e nd e r. gov. Ll )
Data publicdrii: 4 ocl 2022

Platforma de achizitii publice utilizati X achizitii.md; o elicitatie.md; o yptender.md

Procedura a fost inclustr in planul de achizilii
publice a autoriti(ii contractante

oDa oNu
Link-ul cdtre planul de achizitii publice publicat:

http://raduleniivechi.sat.md/
Anunt de i tcnlie publie tinBAP (duPd caz) Data:

Link-ul:
Tchnici si instru entc specifice de atribuire oAcord-cadru Esistem dinamic de achizifie Dlicitatie

electronice trCatalog electronic
Srrsa de finantarc X Buget de stat; trBuget CNAM; oBuget CNAS;

trSurse extemel oAlte slJsea [lndicatil
Yalo rca estim,.ti (lei,lArd fYA) 309567.56

E-mail oficial



3. Clarificiri privind docum€ntalia de atribuirel

(Se va completa in cazul in care aufost solicitate cla licdri)

Data soticittrrii clarilicirilor
Denumirea oDeratorului economic
ExDunerea succintl a solicitirii de clarificare
ExDunerea succinti a rispunsului
DatB tmnsmiterii

4. Modificiri op€rate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in carc aufost operate nodificdri)

6. Informatii privind ofertele depuse gi documentele de calificare 9i aferent€ DUAf, prezentate d€

cdtre operatorii economici:

Rezumatnl modifi cdrilor
Publicate in BAP/.lte mijloacelor de informare
(dupd caz)

ndicali sursd utilizatd fi data publicdriil

T€rmen-limiti de depunere $i desthidere a
oferlelor prelungit (dupA caz)

[Indicali nunarul de zile]

5, Pani h termenul-limitl (data 17.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertarfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/
administratorii

1. SRL FLERIXON r00360700280:l Usurelu Sergiu

2. SRL CONICNORD 1009607000904 Victor Lozan

3. SRL lzvorul din Piatra 1015609001285 Iacov Pavlovschii

Denumite documelt
Detrumitea operatorului economic

SRl, FIe xon SRL Conicnord SRL Izvorul din
Diatre

Operator economic

Documentele ce constituie oferta
(Se va consetina p n: ptezentat, fieprczentat, nu coresPfide)

DUAE prezeDtat prezentat prezentat

Oferta prezcntat prezentat prezentat

Documentatic de deviz prez€ntat prezentat prczcntat

Declaralie privi d

valabilitatea ofertei
preze,rtat prezentat prezentat

Scrisoare de garantie
bancari

prezentat prezentat prezentat

Graphic de executare a
Iucrarilor

prezentat prezentat prezentat

Experienti similara prczentat prezentat prezentat

Declaralie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an
de activitate

prezentat prezenlat prezentat

Declaralie privind
dotarile specifi c, utilajul
gi echipamentul necesar
pentru lndeplinirea
corespunzdtoare a
confactului

prezentat prezentat prezentat

Declaratie privind
personalul de specialitate
propus pentru

prezentat prezentat Prezentat
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inplementaree
contraqtului

Ultimul raport fi[aciar prezentat prczentat prezentat

Disponibilitate de bani
lichizi sau capital
circulant, de resurse
crcditate sau alte
miiloace financiare

prezentat prezcntat prczcntat

Cifra medie anuali de

afaceri in ultirnii 3 ani
conlorm lPOl4

prezentat prezentat prezentat

Lichiditate general
conform IPO14

prezentat prezentat prezentat

Certifi cat privind lipsa
dato ilor l. Bugetulde
Stat

prezentat prezentat prezentat

Copia cerlificatului de
r'nregistrare

prezentat prezentat

Documente de calificare
se ta consemna prin: prezental, nePrezenla!, fiu coresPunde

DUAE prezentat prezentat

Ofelta prezentat prezentat

Documentalie de deviz prezentat prezental prezentat

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat prezentat

Scrisoare de garalltie
bancard

prezentat prezentat prezentat

Graphic de executarc a
lucririlor

prezentat prezentat prezentat

Experienti similard prczentat prczentat prezentat

Declaraiie privind lista
principalelor lucrhri
executate in ultimul an
de activitate

prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
dotdrile specific , utilajul

li echipamentul necesar
penku indeplinirea
corespunzitoare a

contractului

prezentat prezentat prczentat

Declar4ie pdvind
personalul de specialitate
propus pentru
implementaree
contractului

prezentat prez€ntat prezentat

Declaraiie privind
personalul de specialitate
propus pentru
implementaree
contractului

prczcntat prezentat prezentat

Ultimul raport finaciar prezentat prezentat prezeItat

Disponibilitate de bani
lichizi sau capital
circulant, de resurse

creditate sau alte
miiloace financiare

prezentat prczentat prezentat

3



Cifra rnedie anuald de

afaceri in ultimii 3 ani
confolm IPO14

prczentat prezentat prezentat

Lichiditate general

conform tPO14

prezentat prezentat prezentat

Certificat privind lipsa
datoriilor la Bugetul de

Stat

prezentat prezentat prezentat

Copia certificatuluide
inregistrare

prezentat prezentat prezentat

(lnfornalia prfuind den fi ea docuntehtelor prezehtate se ra indicq ih conformitate c ce lele din

documentalia cle at b irc Si se .ra cofisemrta prin: prezenlat' nepruzentnt' nu corcspunde (in cazul

cAnd docwnentul afost prezehtat, dar nu corespundecerinselor de caliJicare))

?. Informafia pdvitrd corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

lotului

Denunrirea
operxtorului

Prelul ofcrtei
(fera TVA)*

Cantitate $i

misurl

Cor€spundcrca
cu cerintele dc

cnlificare

Corespunderca
cu sDecificatiile

tchnice

Lot 1 FLERIXON 273 476.80 1.0 bucati + +

CONICNORD 283 010,57 1.0 bucatA + +

lzvorul din Piatra 307 181,48 1.0 bucata +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se ra indica preful ofe eirt ak
(Informalia privind " Corespunderea cu cerinlele de califcare" ;i "Corespundereq cu specifrcaliile

teh ice " , se rq consemna prin: ,, + " in cazul corcspunderii $i prirt ,, -" in cazul necorcspunderii)

8, P€ntru elucidar€a unor neclaritifi sau coolirmarea unor dat€ Pdvind corespund€rea ofertei cu

c€rin{ele stabilite in documeotatia de atnbuire (inclusiv i ustificarca pretului atrormal de scizut) s-

a solicitat:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi clrmulate tr

Pentru toate loturile o
Alte limitari pdvind numarul de lotu care pot f1 atribuite aceluiaSi ofertarl']. [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui conhactul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicati

Prelul cel mai scezut X
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-prot tr

Data
solicitdrii

Operatorul €conomic Itrformatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan(ii respinqTdescalificatir

Denumirea operatorului economic Motivul resDinserii/descaliff cirii
CONICNORD Prelul ridicat
Izvorul din Piatra Pretul ridicat

10. Modalitatea de evaluare a ofert€lor:

4



Cel mai bun mport calitate-cost o

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atriblt e surtt qplicate mqi multe criterii de atribuite, se vor

indica toate critefiile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12, Irformali{ privind factorii de evaluare aplicalii

(Se va cohpleta penttu lotu le care qu fost atribuite in baza criteriilor: cel mqi bun tapott cqlitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completq in cazul in care ofe ele au fost rcerdludte repetat)

Molivul reevaludrii ofertclor
Modificirile oDerate

14. in urma examiniri, evalutrrii $i compardrii ofertelor d€puse io cadrul procedurii de atribuire s-a

decisl

Atribuirea contractului de achizilie public6,/acordului-cadru:

Anularea proccdurii de achizilie publicd:

in temeiul art.

Argumentare:

7 I alin. _ lit _.

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea opentorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

[)enumire Iactoai] n Ponderea

I)enumirc*
lotului

Denumirca
op€ratorului

economic

Cantitate $i
unitate d€
mtrsurii

Pretul unitar
(ftrd TVA)

Prelul total
(IArd TVA)

Prelul total
(inclusiv TVA)

FLERIXON 1.0 bucattr 273 476,80 273 476,80 328172,16

15. Informarca operato lor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

D€numirea operatorului
economic

Data lratrsmiterii Modalitalea de transmitere

FLERIXON 26.10,2022
CONICNORD 26.10.2022

lzvorul din Piatra 26.10.2022

(lnforfiarca operqtorilor economici implicafi th procedura de atibuire despte deciziile grupului de

luiru pentru ichizisii se reqlizeazd in cohformitate cu pre'ederile art 3l al Legii ht. 131 din 3 iulie

20 I 5 ptitind achiziliile publice)

16, Termenul de asteptare petrtru inch€ierea contractului: 
5



in cazul in care valoarea estimati a contractului estc

mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3)
! 6 zile in cazLrl transfriterii comunicdrii prin

miiloace clectronice fi/sau fax tr

al Legiinr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

E I I zile in cazul netransmiteriicomunicarii
miiloace electronice si/sau fax D

prin

in cazul in care valoarea estimate a contractului este

egala sau mai mare decat pragurile previzute la aft. 2

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

E 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii pnn
miiloac€ electronice qi/sau fax o

E 16 zile in cazulnetransmiteriicomunicarii prin

miiloace electronice si/sau fax E

(Selectali tetmenul de ageptare respectal. Calcularea termenelor pretdzute de Legea w 131 din 3

iulie 2015 pritind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de attePtare, se efectueazd in conformitate

cu prerederile TITLULU IV Capitotul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

18. Informatia privind achizilii publice durabile (achizi(ii verzi) f/rrica datd se cot pleleazd doar in

cazul in care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate citetii de durabilitate Si s-a incheiat

contract/co tracte penlru lol/loturi pentru carc au.fost aplicale oitetii de durdbilila[e)|

17. Contractnl de schizitie/acordul-cadru incheiat:

Dcnumirea
operatorul

ui

l[ntreprirdere
ai

Cu capital
aulohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cr capital

strtrin

Numlrul
$i data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

Er, TVA inclusiv
TVA

SRL
FLERIXON

Capital Nr.46
03_11.2022 .15200000r1 27J476,8A 32At72,16 3t.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabil€ (achizitii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor p€ntru care au fost aPlicate criterii de

durabilitate (lei MD)r
(indicali sa a cu TI/A)

Codul CPV al lotnlui/loturilor pcntru care au fost aplicate criterii
dc durahilitat€:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate critcrii de durabilitale:

Prelul cel mai scdzut

Coslul cel mai scdzul

-r
D

6



Prih prezenld lare de leard, StuPul de luctu declatd cd temrcnul de d$ePtare penlru l"cl'eierca

co fi;ctului/cofitructel irtdicale a foi rcipeclat (e*cepfind cazurile prerdzale de a 32 qlin' (3) ol Legii

,rr. 131 din 3 iulie 2015 pri'ind achizi(iile publice ), prccum ti cd lrt cazul ilepu erii contestaliilot ;i/sau
rccepliondtii rapoa elor de ,rro ilothare, aceislea au fosl exahiftale ;i solulio ate,

Ptin preze td dafe de searfid, gtupul de luctu pe tru achizilii co frmd corcclitudi ea desfd$utdtii procclutii
de achizilie, fapl perrtu core poartil tdspundere confom prcvele lor legile tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucnr pentru schizitii:

R, di, (m;e
(Nume, Pre me)

moi bun raporl

Cel mai bu ruport cdlitate-cost o

,1



















DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice !
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire tr

tЧr._Щ_diп 09.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Сlаrifiсйri privind documentalia de atribuire:

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

Denumirea autoritйtii contractante Примария мун. Комрат
Localitate мун. Комрат
IDNo 1007б01000285
Adresa мун. Комрат, ул. Третьякова,36
Numйr de telefon 0(298) 2-26-60
Nчmйr de fax 0(298) 2-45-93
E-mail oficial соm rat. рrimаriа@mаil.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Кара Лилпя (079912837)

2. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

Tiput procedurii de atribuire aplicate lCererea оfеrtеlоr de pre{rrri пLicitalie deschЙ
пAltele: [Iпdica|i]

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri fi Servicii п Lucrёri п

Obiectul achizi{iei Щебень и песок карьерный для нчrкд
примарци мун. Комрат

Cod СРV r4200000_3

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita;ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
porlalului guvеrпаmепtаl
y,tyw. ml епdеr. gоv, md\

Nr: оc*d_ý- Ь3wdр 1 : М D- :1_6_6540005 8 зз6
Link-ul:
Data publicйTii: 20.10.2 022; |5з28

Platforma de achizitii publice utilizatй lchizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in planul de
achizi{ii publice rr autoritйlii contractante

Da пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:

https ://comrat.md/4 02 1 -plan- gosudarstvennyh-
zakupok-primi еrii-mkоmrаt-ца-2 022 sdoc.html

Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
фicitalie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

sursa de finantare fiBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: flпdicati|

Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd ТVД) 27б 000,00



Data so|icitйrii clarifi сйrilоr
Den чmirеа operato rului 

".опоЙБsuccinti а solicitirii de clarificare
rеа succinti а nsului

Data transmiterii

4. Modificiiri ореrаtе iп documenta{ia de аtriЬuirе:
(Se va соmрlеtа iп cazul |п care aufost operate mоdфсdri)

5. Pflni la termenuI-Iimiti (dat а 20.10.2022, ora-!5,28 ), au depus oferta _4 (четыре)_ ofertan{i:

6' Informa{ii pгivind_ofertele depuse gi documentele de calificare qi аfеrепtе DuдЕ prezentate de сдtrеoperatorii economici:

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate ве уа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diпdосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрапdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu rоrьrрuidесеriп|еlоr de саtфсаrе))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сч сеriп{еlе solicitate:

Rezumatul modifi сirilоr
[Iпdiса|i sursa utilizata si аоtiрБtХаrЦPublicate in BAP/alte mijloacetor СББББаrе

duрd caz)
rermen-ltmlta de dерчпеrе;i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

Nr. Dепumirеа ореrаtоrulчi economic IDNo Asocia{iil
administratoriil SRL Izvorul de Piatra 0l .560900 l ?я5 чебан Вячеслав

кысса Татьяна
,,

SRТ ]\zfpfalo--И

3.
UUool lUUUl9/

)KL ьапtег Uruр 00360005 1 776 рабичук Владислав
4. SRL SC Novex Рrim 007600002994 Кожокару MaKcr.m,r

Denumire document
Den чmirеа operatorului economic

SRL Metalex-Kin SRL SC Novex Рrim

Documentele се constituie oferta

Рrорuпеrеа financiarб

Gаrапtiа репtru оfеrt5

,пtаt, перrеzепtаt, пu

Denumirea lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(thrа ТVд;*

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

Соrеsрчпdеrеа cu
сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрчпdегеа cu
specifica{iile

tehnice

Лот Nsl. Щебень
различной фракчии

SRL Izvorul de
Piatra 500т + +

SRL Metalex-Kin l77 916,66
500т + +

SRL Santer Gruр 178 850,00
500т +

SRL SC Novex
Рrim

l90 000,00
500т + +

Лог ]&2. Песдк
карьсршй

SRL Меиlех-Кiп 400т + +

SRL Santer Grup 95 500,00 400т +

Documente de calificare
se уа сопsmпа

Document n

177 816,бб

94 J33,33

2



cazul utilizdrii licitaliei electroпice se vа iпсliса prelul ofertei fiпаlеlrmalia рriviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de calфcare" ;i "Corespl,tпderea сu specфca1iile
:еhпiсе" , Se vа сопSеmпа рriп; ,,+" iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-'' iп cazul песоrеsрuпdеri|i)

В данноЙ процедуре государственпых закупок принимали участие 4 (четыре) экономических оператора: SRLIzvоrul de Piatra, SRL Metalex-Kin, SRL Sапtеr Gruр, SiL SC Nочех Рrim. В ходе рассмотрения пакетов
]oKyMeHToB, предложенных к тендеру, выяснилось, что все участники являются квалифичированными,
кроме sRL sапtеr Grup. Щанным экономическим оператором не был предоставлен документ - гарантия
оферты, В результаге, рабочая группа приняла решение признать победителями: sRL Izvorul de piatra -лотЛЪ1 и SRL Metalex-Kin - лот .]r{!2.

репtru elucidarea uпоr neclaritйgi sau сопгtrmаrеа date privind corespunderea ofertei сеriп!еlе Stabilite iп
а de atribuire (inclusiv justificarea ui апоrmаl de scёzut) s-a stl1icitat:

Data
solicitirii

Ореrаtоrчl economic Informa{ia solicitati Rezmatul rйspunsului
ореrаtоruIui economic

8. Ofertan{ii rcspingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

9. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru fiecare lot fi
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile гl
Alte limitёri privind пumбrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiasi ofertant: Pпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

10. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Рrе{ul cel mai scёzLrt fi
costul cel mai scйztit п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pret п
Cel rnai bun rароrt calitate-cost п

(Iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se yor iпdiса toate
criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l1. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(se va completa peпlt,tt loturile care au fost atribuite iп bazq criteriiloy: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sац cel mаi Ьuп
raport calitate-cost)

l2. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

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

Modificirile

13. iп urmа examiniri, evaluйrii 9i соmраrйrii ofertelor depuse iп cadrul рrосеdчrii de atribuire s-a decis:

AtribuiTea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ропdеrеа

DenumiTea operatorului есопоmiс n Total
Dепumirе factorul l Ропdеrеа
Denumire factorul п Ропdеrеа

Motivul rеечаlчirii ofertelo r



Апulаrеа procedurii de achizilie public6:

in temeiul afi. 71 alin, lit

Аrgumепtаrе:

l4, Iпfоrrпаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru репtru achizi{ii:
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Izvorul de Piatra, SRL Metalex-
Kin, SRL Santer Grup, SRL SC

Novex Рrim

Письмо-уведомление по
электронной почте от 26.10.2022

[se sресфсd SЦ RSДР, e-mail,
fax, po;td, etcJ

(Informarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire dgspre deciziile grupului de lucru репtrч achizi|ii serealizeazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile art. 31 al Legii пr. 1 31 diп з iulii Z0l S priuini аiПirцiilе publice)

|Selecla|i tеrmепцl de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, ]3] diп З iulie 2015 priviпd,lchi:iyiile publice, itlclusiy а tеrmепеlоr (Je a;iteptare, se фсtuеаzd iп coпJbrmitate Ju prevederile TITL(JL(JI IV CipitolulI (Calcularea Termeпtllui) al Соdului Civil al Republicii Molclova),

l6. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

17, Informa{ia privind achizi(ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura_de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопffасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de dйabilitate)z

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate Ei
unitate de mйsчrtr

Рrе(чl unitar
(fбrй ТVА)

Pre{ul totaI
(fdrй ТVА)

Рrе{чl toT.
(incIusiv Т\ ,ч

ЛотJф1. Щебень
различной
фракции

SRL Izvorul de
Piatra 500т

355,63 l77 816,66 213 380,00

Лот ЛЪ2. Песок
карьерный

SRL Metalex-
Kin 400т 235,83 94 333,33 113 200,00

l5. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а сопtriiББГББйаi
miсй decбt pragurile prevёzute |а art.2 alin. (3) al Legii
пr. l3 l din З iulie 20l5 privind achiziliile publice

Щ|6 zile in cazul transmit@
electronice q7sau fax п
Пllzilеiпсаzul@
mijloace electronice qi/sau fax tr

In cazul in care чаlоаrеа eýtimat6 а сопйсtrчi,Бг
еgаlё sau mai mаrе decбt pragurile prevёzute la жt.2
alin. (З) al Legii nT. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

Пllzilеtпс
electronice q7sau fax п

П 16 zile tn cazul netran@
mijloace electronice qi/sau fax .

4

Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сu capital

strйiп

Numйrul
qi data

сопtrасtчlчi/
асоrdчlui-

cadru

сос срV

Yаlоаrеа
contractului Теrmеп de

valabilitate
al

contractului
/асоrdчlчi-

саdrч
fйr5 ТVА inclusiv

тчА

SRL Izvorul de
Piatra

Cu capital
autohton

м337
03.1l.2022 14200000-3

|77 816,66 2lз 380,00
зl.|2.2022

SRL Metalex-Kin Cu capital
autohton

л!338
03,1|,2022 l4200000-3

94 333,33 113 200,00
3|.12.2022



fost aplicate criterii репtrч achizilii publice durabile (achizi{ii

(iпdica|i sumа сu ТVД)

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzut з

CeI mаi Ьuп raport calitate-prel B

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost Е

\-аlоаrеа de achizilie cu ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

codul срv al lotului/loturilor репtru care аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе ач fost

aplicate criterii de durabilitate:

рriп рrеzепtа clare cle seamd, grupul de lucru declard сd tеrmепаl de aqteptare репtru tncheiereo

coпtractului/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de art, 32 аliп. (3) al Legii пr.

1з1 diП з iulie 2015 priviПd achizi|iile pubtice )l PreCUm qi сd tП cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau

recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupul de lacru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfdsarйrii procedurii

de aihizilie, fapt репtrч care роаrtd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducatorul gruрчlui de lчсru репtru achizitii:



I

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice

Nr.01 din P2.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contraotante
Direc{ia regional6 Sud a Inspectoratului
General al Politiei de Frontieri al MAI

Localitate mun.Cahul

IDNO 1010601000416

Adresa mun. Cahul, str. Garoafelor,40

Num[r de telefon 0299-3-t2-55

Num[r de fa*

E-mail oficial secretariat. cahul(Eborder. gov.md

Adresa de internet

Persoana de contact
Marina PASCAL, 0299 -3 -12-55,
sdi. cahul(dborder. gov. md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tiput procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi

Procedura de achizi{ie repetati (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achizi{ie Utilaj pentru sistema de incdlzire

Cod CPV 39700000-9

Expunerea motivului/temeiului privind

alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Valoarea estimatd a achiziltei nu depdqeqte
pragurile prevdzute de ar1. 51, alin. (1) din
Legea nr. 131 din 03.07 .2015 privind
achizitiile oublice

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental

ro.rltgnde1ggy.n]-c-])

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6647867285%

Link-ul : https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD - | 6647 861 2859 5?tab:Qontract-
notice

Platforma de achizi{ii publice utilizati
rl
tYt achrzrtil.md,

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoriti{ii contractante

6 o u
Link-ul cdtre planul de achizilii publice
publicat:
- https :l/www.border. gov.md/planul-de-
achizitii-oublice

Data si ora ddschiderii ofertelor Data: 19.10.2022 |  Ora:  15:14

Anun{ de participare publicat in BAP Nr: -

Link-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de
atribuire

d , .
tyl l icrtatre electronlca

Sursa de finan(are MeueeldilIut

Valoarea estimati (lei, Jdrd TVA) 491862,00 le i



3. Clarific[ri privind documenta(ia de atribuire:

Clarificarea nr. 1
Data solicitirii clarifi clrilor 3 oc t2022.14 :01
Denumirea operatorului
economic
Expunerea succinti a
solicitdrii de llarificare

Termeni de livrare, valabilitatea ofertei, etc, am vazut, dar
termenul de achitare? va rusam sa scrieti care va fi.

Expunerea succinti
rispunsului

Plata se va efectua pentru comandd, prin transfer in contul de
decontare al Vinzdtorului in termen de 5 de zile din data
recepliondrii facturii fiscale, conform comenzii. Trimitem
ordinului de ̂ plata (confirmare a transferului) la emeil
Vinzdtorului. In ce termenul o sa fie Transferul mijloacelor
baneEti in contul Vinzdtorului o sa depinde de Trezoreria de
Stat (anroximativ 15-20 zile)

Data transmiterii 3  o c t 2 0 2 2 . 1 4  5 1
Clarificarea nr.2
Data solicitirii clarificirilor 3 oc t2022,14 :21
Denumirea operatorului
economic
Expunerea succinth a
solicitirii de clarificare

I

Cazanele le putem oferta cu ventilator si automatizare incluse
in pret? sau trebuie doar aparte? pur si simplu sunt cazane la
care nu se poate de pus automatizarea si ventilatorul.

Expunerea succinti a
rispunsului

Toate bunurile trebure
participare.

SA fie in oferla conform anuntului de

Data transmiterii 3  oc t2022,14 :35
Clarif icarea nr.3
Data solicitlrii clarificirilor 3 oct2022.14:46
Denumirea operatorului
economic
Expunerea succinti a
solicit[rii de clarificare

Automatizarea si ventilatorul, sunt
sunt inclus in pretul cazanului,
automatizarea nu este aparte, dar
intelegem ca, cu asa tip de cazan nu

cazane care si in factura
si chiar ftzic de ex.
introduse in cazan, sa

putem participa?
Expunerea succinti a
rispunsului

Toate cazanele trebuie sa fie conform specificatiei tehnice din
caietul de sarcini. Automatizator si ventilatorul tot trebuie sa
fie in oferta.

Data transmiterii 3 oc t2022,15 :03
Clarificarea nr. 4
Data solicitirii clarificirilor 6 oct2022" II:05
Denumirea operatorului
economic
Expunerea succinti a
solicitirii de clarificare

Puterea cazanelot. Buna ziua, dupa cate se vede din
specifrcatiile indicate in documentatie, parametrii solicitati
sunt preluati de la un anumit producator de cazane. Atunci
cand incercam sa evaluam copatibilitatea la alti producatori,
pentru cazane care au o constructie un pic mai diferita, la
dimensiunile minime pe adincime si latime cerute, obtinem o
camera de ardere cu un volum de 2 ori mai mare, o putere mai
mare decat cea solicitata si corespunzator un pret mai mare.
Din acest considerent, va rugam sa excludti parametrii pe
adincime si latime, care constructiv pot sa difere la diferite
cazane, diferiti producatori si sa lasati doar volumul camerei



ca o caracteristica minima, care este suficienta ca sa puteti
incarca un volum dorit de combustibil. pe linga acestea,
ofertarea cu exactitate a puterilor solicitate: 55, 42,21 kW
este practic imposibila, liniie de puteri sunt diferite la
producatori. Va rugam sa specificati daca puterea indicata
este minima solciitata?

Expunerea succinti a
rispunsului

Da bine, o sd modificdm caiet de sarcini
in  l ic i ta t ie

;i o sa schimbam azi

Data transmiterii 6 oc t2022,  l I  11

Rezumatul m odificdrilor Addugarea la denumirea sub.1,2,3 din pct.8
din anunlul din participarea cuvintului minim
cu addugarea din nou la documentatia de
atribuire in perioada de actualizare.
Addugarea iuvintului minim la denumirea
bunurilor Ei schimbarea specificatiei tehnice la
punctul I,2,3 din caietul de sarcini cu
addugarea din nou la documentatia de
atribuire in-perioada de actualizare.

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

SIAR SAP 06.10.2022

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

I zi, pina Ia 18.10.2022

4. Modificiri oper:rte in documentafia de atribuire:

5. Pf,ni la termenul-limiti (data 18J0.2022-, ora 13 :00), au fost depuse 3 (frei)
oferte:

6. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de citre operatorii economici:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{ii/administratorii

SRL ,,Arta zi{arului,, I  00860s005403 Negru Ruslan
SRL,,Viloterm" I 006600049565 Cheptene Igor
SRL,,AM SISTEME" 1010600043517 Mereacre Andrei

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL,,Arta
zidarului..

SRL
..Viloterm"

SRL,,AM
SISTEME''

/.lo

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

Propunerea tehnicd nu corespunde prezentat in a;teptare
Propunerea financiard prezental prezentat in a;teptare
DUAE prezentat prezentat in a;teptare
Garcnlrapentlu ofertl (dupd caz) nu a fost

solicitatd
nu a fost
solicitatd

in agteptare

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cererea de participare prezentat prezentat in a;teptare
Declaralie privind valabilitatea ofertei prezentat pTezentat in aEteptare



prezentatCerlifi catld ec\zie de inre gistrare a

intreorinderii sau extras clin registrul

persoanelor juridice

Grtificat privind delinerea cont4ei b3n9ar
prezentatCertificat de efectuare sistematicd a pl6!ii

impozitelor, contribr.r!ii lor
in aqteptareprezentat

prezentatCertifi cat de conformitate/caliata{e

bunurilor oferite

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

Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind

corespunderea of'ertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv

justificarea pre{ului anormal de sc[zut) s-a solicitat: nu au fqst solicitate

Oferta4{ii respinqi/descalifi cafi:

8.

9.

Corespun-

derea cu

specifica{ii le

tehnice

Corespunder
ea cu

cer in{e le de

calif icare

Cantitate
qi  uni tate

de misur i

Pre{ul
ofertei

(fEra TVA)

Denum i rea oPeratoru lu i

economicDenumirea lo tu lu i

435762,50SRL ..Arta zidarului,,Utilaj pentru
sistema de
incdlzire

4 9 1 8 6 1 , 1 6SRL,,Viloterm"
in agteptaie533099,45SRL ,.AM SISTEME"

Motivul respin gerii/descalifi cIrii
Denumirea oPeratorului

economic
l-" etapu examindrii specifica{iei tehnice s-a constatat ca

descrierea tehnicd propusa de operatorul economic nu corespunde

cu cea solicitatd, qi anume:
l. sa solicitai: t oate cazanele pe combustibil solid minim 55

, volum la-camera

de incircare a combustibilului minim 192 dml, volumul

de apa din cazan - minim 158 litri

s-a propus: cazanele pentru combustibil solid 54-58 KW

oin roptu, volum la camera de incdrcare a combustibilului
- 105 d*i, volumul de apa din cazan- 3$'6 litfi

2. Su *li.itut, toate cazanele pe combustibil solid minim 42

t<W tu fie din otel cu grlsimea 6-8 qlm, volum lacamera

de incdrcar" a *-uu'tibilului minim 124 dm3, volumul

de apa din cazan- minim 84 litr!

s-a propus: cazanele pentru combustibil solid 39-42KW

din-fo*rtu, volum la camera de incdrcare a combustibilului
-71 d^S.,volumul de apa dincazan-26'4litri

3. ri*li.itut, toate cazanele pe combustibil solid minim 21

kW tu fie din otel cu grisimea 6-8 mm, volum la camera

de incdrcar. *uuttibilului minim 81 dm3, volumul de

apa din cazan- minim 69 litri,
s-a propus: cazanele pentru combustibil solid 24-28I<W
or.t r". 

"t", 
volum la camera de incdrcare a combustibilului

- 48 dm3, volumul de apa dtn cazan- I8.2 litri

4



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot a

Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile E
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofefiant: [lndica;iJ

Justificarea deciziei cle a nu atribui contractul pe lottlri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scdzut fi
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-Pret n

Cel mai bun raporl calitate-cost n

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: nF au fost

13. Reevaluarea ofertelor: nu a fost

14. in urmp examinfiri, evaluirii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii

de atritiuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadfu:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.7l alin. lit

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate

Ei unitate
de

mdsuri

Pre{ul
unitar

(fnrn TVA)

Pre{ul
total
(fnrn
TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Utilaj pentru sistema de
incilzire

S.R.L.

,,Vilotermnt

1 lot 491861,16590233,40

Cazanpe combustibil solid
Warmline Premium 55 I(W

4 buc 48800,00 195200,00234240,00

Cazan pe combustibil solid
Warmline 42KW

3 buc 31266,66 93800,00 112560,00

Cazanpe combustibil solid
Warmline 21 KW

3 buc 23466,66 70400,00 84480,00

Vas tampon AE PSM 500
Izalat

9 buc 7812,50 703t2,50 84375,00

Boiler termoelectric Tesy
ccvs t0044120100 L

9 buc 4248,00 38232,00 45878,40

Ventilator pentru cazan Pe
combustibil solid WPA-
117,34 W, 180 m3/h
MplusM

10 buc 875,00 8750,00 10500,00

Controler automatizare
pentru cazanpe
combustibil solid
BRAGER Oxi 210
(comanda ven+2pompe)

10 buc 15r6,66 r5t66,66 18200,00

Argumentare:



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ..Arta zidarului. 26.r0,2022 SIA RSAP, e-mail
SRL..Viloterm" 26.r0,2022 SIA RSAP, e-mail
SRL..AM SISTEME'' 26.10,2022 -SIA RSAP. e-mail

15. Informarea operatori lor economici despre decizi i le grupului de lucru pentru
achizitii:

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

1 7. C ontractul d e achizi{ie I aco rd ul-ca dru in ch eiat :

Denumirea
operatorului

economic

In t repr inderea:
Cu capi ta l
autohton/
Cu capi ta l

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numdru l

; i  data
contractului
/  acordulu i -

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractu lu i
Termen de

valabil itate
a l

contractului/

acordului-
cadru

frrf, TVA inclusiv
,TVA l

SRL
,,VILOTERM"

Capital
autohton

O
t-r

N
N

c\

A
I

t--

cr)

491861"16590233,40 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi).' Nu este cazul

Prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contructr.tlui/contractelor indicote afost respectut (exceptLncl cazurile prevdzute tle art. 32 ulin, (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi1iile pultlice ), precum Ei cdtn cuzul depunerii contestu(iilor
Ei/sult reception(rii rapoartelor cle monitorizare, oceastes aufost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru pentru achizi1ii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii
procedurii de aclriT,ilie, fupt pentru care poartii rdspundere conform preveclerilor legole tn vigoure.

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizif i i :

$ef al Direc{iei regionale Sud

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

J 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
nrin miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice qi/sau
fax r

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este egala sau mai mare decdt
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al
Legii  nr. 131 din 3 iul ie 2015 privind
achizitiile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicarii
orin miiloace electronice si/sau fax r
tr 16 zile in cazul netransmiterii
comunicirii prin mijloace electronice ;i/sau
fax n

DAMASCHIN Vasili



APROB:

DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Directed 6 IP CREPOR 

Veronic/5 BBEDINSCHI

Nr. 1663927158639 din 13 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Institutia Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun.Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romana 1
Numar de telefon 022/263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anti c amera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon. 
e-mail)

Sectia Achizitii Publice, 022/263130 
achizitii ,crepor21 @gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitatie deschisa
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achizitiei Echipament medical pentru persoane cu 
dezabilitati locomotori

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alt or proceduri decal licitcitia 
deschisa)

Nu se aplica

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

Nr:
Link-ul:
Data publicarii: 23.09.2022

Platforma de achizitii publice utilizata □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
PLAN-ACIII/11 H-2022.ndl4crenor.om)

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: Nu

1

mailto:amera@crepor.org
http://www.crepor.org


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

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achizipe 
□Licitatie electronica nCatalog electronic

Sursa de finantare □Buget de stat;
Valoarea estimata (lei,fara TVA) 8 000,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor 27 sept 2022,13:13
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare caracteristicile tehnice

Buna ziua, la licitatie caracteristicile tehnice sint scrise 
pentru un anume producator . Toate autoritaple 
contractante, in cerintele la licitatii, indica suplimentar 
in parametrii tehnici valori mai mici sau mai mari cu о 
diferenfa de +/ 5 cm. Va rugam sa modifica(i 
parametrul valorilor limita pentru llotul publicat si sa 
adauga(i un +/- ... .suplimentar parametrilor

Expunerea succinta a raspunsului atr.37 al Legii 131/2015 ”Specifica(iile tehnice ale 
bunurilor, lucrarilor §i serviciilor solicitate de 
autoritatea contractanta vor reprezenta о descriere 
exacta §i completa a obiectului achizipei, astfel incit 
fiecare cerin(a ?i criteriu, stabilite de autoritatea 
contractanta, sa fie indeplinite”. ’’Specificafiile tehnice 
ale obiectului achizipei trebuie sa corespunda 
cerinjelor autorita(ii contractante ” Autoritatea 
contractanta a intocmit documentatia de participare cu 
specificapile concrete, necesare, reiesind din 
solicitarile beneficiarilor §i stocurile definute de 
institupe..

Data transmiterii 27 sept 2022, 15:27

4. Modificari operate Tn documentatia de atribuire: Nu

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-Iimita (data 13.10.2022, ora 9:00 ), au depus oferta 0 (zero) ofertanp:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1.

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

2



Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator Operator 
economic 1 economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica
Propunerea financiara
DUAE
Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

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

Document 1
Document n

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

PretuI
ofertei

(fara TV A)*

Cantitate 
§i unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica pre(ul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare ” f  "Corespunderea cu specif cafiile tehnice ”, se va 
consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii f  prin „ - ” in cazul necorespunderii)

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

Data
solicitarii

Operatorul economic Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut □

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate f  denumirea loturilor aferente)
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12. Informajia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
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 reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate §i 
unitate de 

masura

Prejul unitar 
(fara TV A)

Pre{ultotal
(fara TVA)

Prefultotal 
(inclusiv 
TVA)

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. _1)_ lit _(a)_. 

Argumentare: nu a fost depusa nicio oferta;

15. Informarea operaterilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specifica SIA RSAP, e-mail, 
fax, po$ta, etc]

(lnfarmarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii se 
realizeaza in confarmitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice)

16. Termenul de a^teptare pentru incheierea contractului:
-----д----------- —---------------------------------— ----------------------------------------------------

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

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □

4



prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din □  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
3 iulie 2015 privind achizitiile publice__________prin mijloace electronice $i/sau fax □_______

(Selectafi termenul de afteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice, inclusiv a termenelor de apeptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULU1IV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizipe/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate 

al
contractului/acordului-

cadrufara
TVA

inclusiv
TVA

.. .

18. Informapa privind achizipi publice durabile (achizipi verzi) (rubrica data se completeaza dear in 
cazul in care la procedura de achizitie publica au fast aplicate criterii de durabilitate §i s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fast aplicate criterii de durabilitate):

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

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

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

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

' : :.. ; .... .. .

Prejul cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pref □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractul ui/contractelor indicate a fast respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru:

Nicolai ISCHIMJI
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice !

Nr.6ain oJl/ .zozz

1. Date cu privire la autoritatea contractantji:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

6e va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de

I

Den u mirea autoritltii contractante Academia..Stefan celMare" a MAI
Localitate Mun. Chisindu

IDNO 10066010000691

Adresa Str. Asachi 2l
Numlr de telefon 022-73-58-95

Numir de fax 022-73-58-98

E-mail oficial academia@mai.gov.md,
dumitru. ghelan@mai. gov.md

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Dumitru Ghelan

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisd

Procedura de achizi{ie repetati (dupd

LUL/

Nr: -

Tipul obiectului contractului de

rchizitie I acord ului-cad ru
Bunuri

Obiectul achizitiei Produse Detroliere

Cod CPV 09 l 00000-0

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de

atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pro ce duri dec dt I ic itatia de s c his d)

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

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 665403 843083

Link-ul:
https://achiziti i.md/ro/publ ic/tender/21 0653 66 llorl | | 605 | 69 I
Data oubliciri t0.t0.2022

Platforma de achizi{ii publice
utilizatl
Anun{ de intenlie Publicat in BAP
(dupd caz)

Data:
L nk-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire
dupd caz)

Licitatie electronicd

Sursa de finantare Buget de.stat;

Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) t25 000,00 MDL



clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documentatia de atribuire:

$U va completa in cazultn care aufost operate modiJicdri)

5. Pflnr la termenul-limitr (data 25.10.2022, ora 15:00), au fost depuse I oferte:

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cdtre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinyele din
documentatria de aftibuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespuncle (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerintrelor de calificare))

7. Informafia privind .or.rpund.rea oferteror cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii ticitayiei electonice se va indica pretrul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinyele de calificare " Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,, _ ,' in cazul necorespunderii,il

Rezumatul modifi cdriior
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(tlupd caz)

ftndicali surl;a utilizatd Si d(ltct publicdriiJ

Termen-limitd de depunere qi deschidere a
ofertefor prelungit (dupd caz)

flndicali numdrul de zilel

Nr. Denumirea operatorului
economic

TDNO
Asociafii/

administratorii

1. LUKOIL-Moldova S.R.L. 1002600005897 Isayev Fevruz

Denumire document
Denumire operator economic

LUKOIL-Moldova S.RL.
Cerere de participare anexa nr. 7 din documentatia standart +
Oferta +
Carangia pentru ofertb (anexa nr.9) din documentatia standard +
Eligibilitatea oferantului. Lipsa
restantelor la impozite

+

certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmd caliiatea
produselor petrol iere oferite

+

Lista staliilor PECO, minim 5 ani experienl6 +
Prezentarea actului ce atestd dreptul de a livra/ presta bunuri/serr,.icii +

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Preful ofertei
(fEra TVA)*

Cantitate gi

unitate de
mdsurl

Corespunderea cu
cerin{ele de
calificare

Lot;ul I
Benzind premium Ai-

95
LUKOIL-Moldova S.R.L. 50 901,20 buc +

Motorind Euro 5 LUKOIL-Moldova S.R.L. 50 500,75 buc +



8. Pentru elucidarea unor
cu cerin{ele stabilite in
sclzut) s-a solicitat:

neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

documenia{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de

Data
solicitirii

Operatorul economic lnformafia solicitatl Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot'

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: Pre{ul cel mai scSzut'

(in cazul in care in codrul procedurii de atibuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
'indica 

toate criteriil.e de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

prel sau cel moi bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluIrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examiniri, evalulrii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Den um irea operalglU] ulglenomig n Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factoruln Ponderea

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurii

Preful
unitar

(fnr[ TVA)

Pre{ul total
(ftrl TVA)

Pre(ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul I
Benzind premium Ai-

95

LUKOIL.
Moldova S.R.L.

I 50 901,20 61 081,44 61 081.44

Motorind Euro 5
LUKOIL-

Moldova S.R.L.

I 50 500,75 60 600,90 60 600,90



Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.

Argumentare:

7l alin. _ lit _

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

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

lucru pentru achiziyii se realizeozd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectayi termenul de a$teptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

iutie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd inconformitate
cu prevederite TITLULTJI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd lermenul de a;teptare penlru incheiereu
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 13I din 3 iulie 2015 privincl achiziliile publice ), precum;i cd tn cazul depunerii contestaliilor;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizore, ocesslea au fost examinate ;i solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conjirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii
de achizitrie, fapt penftu care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Vicepregedintele grupului de lucru pentru achizi{ii:

GROSU Victor

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
LUKOIL-MOLDOVA S.R.L 03.1t.2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

I 6 zllein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
n I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax I
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute

laart.2 alin. (3) alLegiinr. l3l din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

n 1 I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax r
tr l6 zile in cazul netransmiteriicomunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax I

Denumirea operatorului
economic

Numirul gi data
cntractului/

acordului cadru
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate
al contractului/
acordului-cadrufiri TVA

inclusiv
TVA

LUKOIL-MOLDOVA
S.R.L 3l 83tt.zozz 09 I 00000-0 l0t 40t,95 t2t 682.34 31.t2.2022



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice !
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire E

Nr.3 din 03 .11.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Consiliul Raional Telenesti

Localitate Or. Telenesti

TDNO l 00760 I 0055 56

Adresa Or. Telenesti

Numir de telefon 0l2s812-33-60

Numflr de fax 0125812-33-51

E-mail oficial consiliul@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail)
Loreti Anton

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de prefuri rlLicitalie deschisd

rAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz)' Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Bunuri f, Servicii n Lucrdri r

Obiectul achizitiei Produse petroliere (Benzina A-95)
Cod CPV 09132100-4

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
rtroceduri decdt licitatia deschis d)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t al ul u i guv ern am e nt al www . mt e n d e r. g ov. md.l

ocd s- b9wd p 1 - M D":".1 666 0_7__52 1 97 07

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-ocds-
b3wd p 1 -M D- 1 66607 521 97 67

Data publicarii: 18. 1 0.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatl I achizitii.md; r e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autoritlfii contractante

Eou rNu

Link-ul cdtre planul de achizitii publice publicat:
https : //mtender. gov. md/tenders/b3 wdp 1 -MD-
1666075219161

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

Link-ul: ---

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie flLicitalie
electronicd rCatalos electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
.*,.ir.; Eett. surse:- [bugetul localJ

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 68230.00 lei

Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa fn cazul fn care au fost solicitate clarificdri)



Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea oDeratorului economlc
Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare

Exnunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operate modfficdri)

Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare pi aferente DUAE prezentate de citre
operatorii economici:

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP lalte mijloacelor de informare
(durtd caz)

[Indicafi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limit[ de depunere;i deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

PflnI la termenul-limiti (data 28.10.2022 , ora 17.00), au depus oferta I ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I IC S..Lukoil -Moldova.. SRL l 002600005 897 Simonov Dumitru

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
ICS,,Lukoil

Moldova,,S
RL

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

Propunerea
tehnicd

neprezentat

Propunerea
financiard

neprezental

DUAE neprezentot

Cerere de
participare

neprezentat

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

Declara{ie

privind
valabilitatea
ofertei anexa
nr.8

neprezenta
t

Certificat de

inregistrare

neprezenta
t

certificat de

efectuare
sistematicd a

pla;ii
impozitelor,c
ontributiilor

neprezenta

Certificat de

conformitate
sau alt

neprezenta
t

2



certificat
Lista statiilor
PECO cu
indicarea
adreselor
acestora

neprezenta
t

(Informalia privind denumirea clocumentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necotespunderii)

Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinfele
stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-a solicitat:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate !
Pentru toate loturile !
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scazut I
Costul cel mai scAzut tr .

Cel mai bun rapon calitate-pret !
Cel mai bun raport calitate-cost tr

Informa{ia p rivind corespu nde rea ofertelo r cu cerin(ele solici tatez

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului economic

Pre{ul
ofertei

Lei (fEra
TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespun
derea cu
cerin{ele

de
calificare

Corespunde
rea cu

specifica{iile
tehnice

Produse petroliere
(Benzina A-95)

ICS,,Lukoil -
Moldova,,SRL

66313.83 3260 |

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Ofertanfii respinEi/descalifi cali :

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi ci rii

ICS,,Lukoil -
Moldova,,SRL

Ofertantul nu corespunde cerintelor din documentatia standard respectiv nu a
atasat nici un document in SIA RSAP



(in cazut tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire' se vor

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

Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile oPerate

in o.'',a examinlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului -c adru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 71 alin. I lit d) :

Argumentaxe: grupul de lucru a hotarit de a anula procedura de achizitie a produselor petroliere din

moiiv ca oferta irezentat6 nu a fost elaborati gi prezentatii in conformitate cu cerinJele cuprinse in

documentatia de uttiboi.", respectiv nu a fost prezentat nici un document solicitat. COP se va petrece

repetat prin publicare in BAP.

(Informarea operatorilor economici implicayi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'liig prn u ichiziyii se realizeazd in ionformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr- 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' I3l din 3

iulie 20'15 privind achiziliiie publici, inclusiv a temenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Pre{ul unitar
(ffirl TVA)

Pre{ul total
(frrl TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS,,Lukoil -Moldova,,SRL 02.11.2022 E.MAiI, SIA RSAP

inn cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile
publice

n 6 zile in cazul transrniterii comunicdrii prin

miiloace electronice gi/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal6 sau mai mare dec6t pragurile previzute la art.2

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

n 11 zile in caztltransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice gi/sau fu* o-
n tO zile in caztl netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax I



Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
strlin

Numlrul
pi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadruflrl TVA

inclusiv
TVA

cu prevederile TITLULUI IV Capitolut I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

Informatia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datl se completeazi doar in cazul in
care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate ti s-a inch€iat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prczenta dare ile seamd, grupul de luuu declard cd termenal de aqteptare penfia lncheierca

contrictului/confiactelor indicate a Iost rcspectat (except nd cazurile prcvdzute de arL 32 alin. (3) al Legii

nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizitjile puhtice ), precum Si cd in cazul depunerii contestaliilor Si/sau

recepliondrii rapoartelor de monitofizarq aceastea aufost examinate $ solu(ionate,

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitud.inea desfdsurdrii procedurii

de ochizilie,fapl pentru carc poartd tdspundere conform prevederilor legale tn vigoarc'

Conducatorul grupului de lucru pentru achizi(ii

Mariana Ombun

Qr{ume,prenume)

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

(Iru)

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

durabilitate (lei MD):
(indicasi suma cu TI/A)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care a-u fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Preful cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut !
Cel mai bun raport calitate-pref !
Cel mai bun raport calitate-cost n
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului privind achiziţionarea  

pieselor de schimb pentru mentenanţa tehnică şi repararea mijloacelor de calcul (repetat) 
 

Nr. 188/22 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 Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1648812782716 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Piese de schimb pentru mentenanţa tehnică şi 
repararea mijloacelor de calcul (repetat) 

Cod CPV 30237000-9 
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-1660048710793 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1660048710793?tab=contract-
notice 
Data publicării: 09.08.2022 

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/achizit
ii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice  

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

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

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 704 755,34 
 

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-1660048710793
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660048710793?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660048710793?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660048710793?tab=contract-notice
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
http://www.achizitii.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

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

 
5. Până la termenul-limită (18.08.2022, ora 15:00, cu finalizarea licitației electronice la data de 
19.08.2022, ora 13:28), au depus oferte 4 (patru) ofertanți: 
 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

„BTS Pro” 
SRL 

„Firma 
Vesta” 
SRL 

„Accent 
Electronic” 

SRL 

„Triomac” 
SRL 

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

  

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat1 prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu a fost solicitată. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

  

Confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani (formularul 
Declarației a fost publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender))- Declarație pe 

prezentat prezentat 
 
 
 
 
 
 
 

Conform 
termenului 

stabilit 

Conform 
termenului 

stabilit 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „BTS Pro” SRL 1008600061565 - 

2 „Firma Vesta” SRL 1003600133151 - 

3. „Accent Electronic” SRL 1003600023124 - 

4. „Triomac” SRL 1006606001224 - 



3 
 

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 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 prezentat prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o 
durată de 90 de zile - declaraţie privind 
valabilitatea ofertei, completată conform 
Anexei nr. 8 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - 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 prezentat prezentat 

Demonstrarea conformării 
reglementărilor Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile. 
 Prezentarea numărului de 
înregistrare din „Lista producătorilor de 
produse supuse reglementărilor de 
responsabilitate extinsă a 
producătorului”, în conformitate cu 
Regulamentul privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
212 din 07.03.2018 
(https://siamd.gov.md/portal/deee.html) - 
copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 

prezentat prezentat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prezentat prezentat 
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confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic. 

 
 
 
 
 
 

*Experiență specifică în livrarea 
bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) 
din Legea 131/2015 privind achizițiile 
publice) pentru loturile nr. 1 - 4, 9 - 14 - 
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. Livrarea bunurilor se 
confirmă prin prezentarea unor certificate 
/ documente (facturi fiscale) emise sau 
contrasemnate de către beneficiarii de 
livrări – copia Declarației și a 
certificatelor / documentelor (facturilor 
fiscale) 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 neprezentat Operatorul 
economic 

are statutul 
„În 

considerare” 
pentru lotul 

nr.16. 

*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 prezentat prezentat neprezentat 

*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 prezentat prezentat neprezentat 

*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 

prezentat prezentat prezentat neprezentat 
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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. În cazul 
neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. – 
Operatorul economic „BTS Pro” SRL a prezentat documentele justificative actualizate solicitate prin 
scrisoarea nr. 06/03-SAP/396 din 06.10.2022, până la expirarea termenului-limită indicat (11.10.2022).  
 
Operatorul economic „Firma Vesta” SRL a prezentat documentele justificative actualizate solicitate 
prin scrisoarea nr. 06/03-SAP/397 din 06.10.2022, până la expirarea termenului-limită indicat 
(11.10.2022). 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea lotului 
 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Canti 
tate și 
unitate 

de 
măsură 

Corespun
derea cu 

cerin 
țele de 

calificare 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Piese de schimb pentru mentenanţa tehnică  
şi repararea mijloacelor de calcul (repetat) 

Lotul nr. 1 
Acumulator  pentru 
UPS 12V 7,2 AH F2 
 

„BTS Pro” SRL 196 192,00 

 
640 buc. 

+ - 
„Accent 

Electronic” SA 196 800,00 + - 

,,Firma 
Vesta”SRL 203 200,00 + + 

Lotul nr. 2 
Acumulator  pentru 
UPS 12V 5 AH F2 

„Accent 
Electronic” SA 74750,00 

300 buc. 
+ - 

„BTS Pro” SRL 118305,00 + + 
,,Firma Vesta” 118350,00 În așteptare 

Lotul nr. 3 
Acumulator pentru 
UPS 12V 7 AH F1 

„Firma Vesta” SRL 12 700,00 
40 buc. 

+ - 

„BTS Pro” SRL 16 814,00 + - 
Lotul nr. 4 
Cooler  /Ventilator Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 5 
Relay D280A-
R002A G0020A/02 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 6 
Relay O/E/N 68-12-
2AE (450-2150A)  ) 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 7 
Relay RT424012 Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 8 „BTS Pro” SRL 3469,80 12 buc. + + 
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RAM 4 GB DDR3 ,,Triomac” SRL 3480,00 În așteptare 

Lotul nr. 9 
Mouse USB 

„BTS Pro” SRL 3235,00 100 
buc. 

+ + 
,,Triomac” SRL 8800,00 În așteptare 

Lotul nr. 10 
HDD SSD 256 Gb 

„BTS Pro” SRL 16 126,25 

35 buc. 

+ + 
,,Triomac” SRL 16625,00 În așteptare 

,,Accent 
Electronic” S.A 26775,00 În așteptare 

Lotul nr. 11 
HDD SSD, 128 Gb 

„BTS Pro” SRL 11196,00 

40 buc. 

+ + 

,,Triomac” SRL 11200,00 În așteptare 
,,Accent 

Electronic” S.A 15200,00 În așteptare 

Lotul nr. 12 
Disc DVD-R, 4,7 Gb 

„BTS Pro” SRL 3250,00 
1000 
buc. 

+ + 

,,Triomac” SRL 3500,00 În așteptare 
,,Accent 

Electronic” S.A 5000,00 În așteptare 

Lotul nr. 13 
Cablu USB, 2.0 
micro 

„BTS Pro” SRL 152,00 
10 buc. 

+ + 

,,Triomac” SRL 200,00 În așteptare 
Lotul nr. 14 
Baterie CR2032 

„BTS Pro” SRL 555,00 150 
buc. 

+ + 

,,Triomac” SRL 825,00 În așteptare 

Lotul nr. 15 
Keyboard sticker 

„BTS Pro” SRL 1490,00 100 
buc. 

+ + 

,,Triomac” SRL 1500,0 În așteptare 
Lotul nr. 16 
Casetă cu bandă de 
etichete originală 
Brother TZ/TZe-241 

„Triomac” SRL 16250,00 50 buc. - + 

Lotul nr. 17 
Blocul de alimentare 
(GST90A24-P1J) 
AC/DC Adapter 
24V, 3.75A maxim, 
90W maxim, (pentru 
Q-Matic Intro) 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 18 
Blocul de alimentare 
(GST60A24-P1IR) 
AC/DC Adapter 
24V, 2.5A maxim, 
60W maxim, Input 
Range 100 to 240 
VAC, AC inlet 
C14/C8 (pentru Q-
Matic LED924) 

Achiziţia nu a avut loc. 
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Lotul nr. 19  
Radioelemente în 
asortiment (circuite 
integrate) 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 20  
Radioelemente în 
asortiment 
(condensator) 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 21  
Radioelemente în 
asortiment 
(siguranța) 

Achiziţia nu a avut loc. 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
01.09.2022 „BTS Pro” 

S.R.L. 
 

Prin scrisoarea nr. 06/03-SAP/362 din 
01.09.2022 au fost solicitate mostre pentru 

loturile nr. 9 şi nr. 15. 

Mostrele au fost 
prezentate. 

01.09.2022 „Triomac” 
S.R.L. 

Prin scrisoarea nr. 06/03-SAP/362 din 
01.09.2022 au fost solicitate mostra pentru lotul 

nr. 16. 

Mostra nu a fost 
prezentată. 

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

„Triomac” S.R.L. 
 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea 
nr. 131/2015 privind achiziţii publice, nu se acceptă 
oferta operatorului economic ,,Triomac” SRL pentru 
lotul nr. 16 (Casetă cu bandă de etichete originală 
Brother TZ/TZe-241), deoarece ofertantul nu îndeplineşte 
cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume, nu a prezentat 
mostra solicitată prin scrisoarea nr. 06/03-SAP/362 din 
01.09.2022 până la termenul-limită (05.09.2022) indicat 
de către autoritatea contractantă. 

„BTS PRO” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea 
nr. 131/2015, nu se acceptă oferta operatorului economic 
„BTS PRO” SRL, deoarece oferta acestuia nu 
corespunde cerinţelor expuse în documentaţia de 
atribuire, şi anume: 
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a) pentru lotul nr. 1, operatorul economic a propus 
„Baterie UPS 12V/9AH Ultra Power; Capacitate 9 Ah, 
Capacitate 9 Ah”, dar autoritatea contractantă a solicitat 
„Acumulator pentru UPS 12V 7,2 AH F2; Capacitate 7,2 
Ah, greutatea minimă 2,35 kg”.  
b) pentru lotul nr. 3, operatorul economic a propus 
,,Curent maxim de încărcare 1,75A”, dar autoritatea 
contractantă a solicitat ,,Curent maxim de încărcare 
minim 2,1A”. 

„Accent Electronic” S.A. În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea 
nr. 131/2015, nu se acceptă oferta operatorului economic 
„Accent Electronic” S.A., deoarece oferta acestuia nu 
corespunde cerinţelor expuse documentaţiei de atribuire, 
şi anume: 
a) pentru lotul nr. 1, operatorul economic a propus  
,,Capacitate 7,5Ah, greutatea minimă 2,2 kg”, în timp ce 
autoritatea contractantă a solicitat ,, Capacitate 7,2Ah 
greutatea minimă 2,35 kg”; 
b) pentru lotul nr. 2, operatorul economic a propus 
„Clemă: F1, greutatea minimă 1,62 kg”, dar autoritatea 
contractantă a solicitat „Clemă: F2, greutatea minimă 
1,75 kg”. 

Firma „Vesta” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea 
nr. 131/2015, nu se acceptă oferta operatorului economic 
Firma „Vesta” SRL, deoarece oferta acestuia nu 
corespunde cerinţelor expuse documentaţiei de atribuire, 
şi anume, prin mostra prezentată a bunului pentru lotul 
nr. 3 operatorul economic a propus ,,Acumulator pentru 
UPS 12V 7,2AH F1”, în timp ce autoritatea contractantă 
a solicitat „Acumulator pentru UPS 12V 7AH F1”. 

 
 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 
Pentru un singur lot □     
Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi ✓ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut ✓                     
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                    
Cel mai bun raport calitate-cost □           
     
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
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14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
Nr 
d/r 

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru 

lui 
economic 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Piese de schimb pentru mentenanţa tehnică  
şi repararea mijloacelor de calcul (repetat) 

1 

Lotul nr. 1 
Acumulator  pentru 
UPS 12V 7,2 AH 
F2 

,,Firma 
Vesta”SRL 

640 
buc. 317,50 203200,00 243840,00 

2 
Lotul nr. 2 
Acumulator  pentru 

UPS 12V 5 AH F2 

„BTS Pro” 
SRL 

300 
buc. 394,35 118305,00 141966,00 

3 Lotul nr. 8 
RAM 4 GB DDR3 

„BTS Pro” 
SRL 12 buc. 289,15 3469,80 4163,76 

4 Lotul nr. 9 
Mouse USB 

„BTS Pro” 
SRL 

100 
buc. 32,35 3235,00 3882,00 

5 
Lotul nr. 10 
HDD SSD 256 Gb 

„BTS Pro” 
SRL 35 buc. 460,75 16126,25 19351,50 

6 
Lotul nr. 11 
HDD SSD,  
128 Gb 

„BTS Pro” 
SRL 40 buc. 279,90 11196,00 13435,20 

7 
Lotul nr. 12 
Disc DVD-R, 4,7 
Gb 

„BTS Pro” 
SRL 

1000 
buc. 3,25 3250,00 3900,00 

8 
Lotul nr. 13 
Cablu USB,2.0 
micro 

„BTS Pro” 
SRL 10 buc. 15,20 152,00 182,40 

9 Lotul nr. 14 
Baterie CR2032 

„BTS Pro” 
SRL 

150 
buc. 3,70 555,00 666,00 

10 Lotul nr. 15 
Keyboard sticker 

„BTS Pro” 
SRL 

100 
buc. 14,90 1490,00 1788,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
1. În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, 
se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru lotul nr. 16. 
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Argumentare: Niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în 
documentaţia de atribuire.  
 
2. În temeiul prevederilor art. 71 alin 1 lit. d) liniuţa a treia din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru  
lotul nr. 3.  
Argumentare: Au fost depuse oferte care nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu 
cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. 
 
3. În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, 
se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru loturile nr. 4-7 şi 17-
21. 
Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă. 

 

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

 
Denumirea operatorului economic 

 
Data transmiterii  

 
Modalitatea de transmitere  

„BTS Pro” S.R.L. 13.10.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

„Accent Electronic” S.A. 

„Vesta” S.R.L. 

„Triomac” S.R.L. 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumi Întrep Numărul Cod Valoarea contractului Termen de  
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rea  
operatorulu

i  
economic 

 
 
 
 
  

rin 
derea 
Cu ca 
pital 
au 

tohton
/ cu  

capital 
mi 

xt/asoc
iere/C
u capi 

tal 
străin 

și data 
contractului/ acordului-

cadru 
 
 
 
  

CPV 
 
 
 
 
 
 
 

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA, lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

valabilitate al 
contrac 

tului/acor 
dului-cadru 

 
 
  

Firma 
„Vesta” 

S.A. 

- Nr. 
1168 03.11.2022 30237

000-9 203 200,00 243840,00 31.12.2022 

„BTS Pro” 
SRL 

- Nr. 
1161 28.10.2022  157 779,05 189 334,86 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 DE SEAMA

de аtriЬuirе а contractului de achizilii publice

de ?ncheiere а acordului-cadnr
de anulare а procedurii de аtriЬuirе

l
п
п

Nr. r din 03.11.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Den umirea autoritilii соц!цлý!дц!9
satul Zubre5ti, r. Str
1 008б0 1 0003 29

satul Zubreýti, r. Strеýgцi

Numйr de telefon
Numйr de fax

manolimaria73 @gmail . comE-mail oficial
Adresa de internet

MANOLI Маriаpersoana de contact (пtпttе, рrulчпlе,
tеlеfслп, e-mail,

2. Date сu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

ffiurir Licitalie deschisi

пдltеlе. lIпdiссr|i
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Рrосеdurа de achizitie repetati
вuпuri п servicii п Luсrlri rТБ' obt.Пlui contractultri de achizilie/

асоrdrrlui-спdru
Obiectul achizi{iei

А f"rt "l..й рrосеdurа Licitalie deschisй,

dеаоаrесе ,ralourea contractului este deЕrр",rе.е" motivului/temeiulrri privind

alegerea procedurii de аtriЬuir9 0у 1azyl
apicdrii alttll, pt,tlceduri decdt licita{ia

Pr"c.d".a d. atribuire (se t,ct iпdiса сliп

cadrul portalu|ui gttчеrпапlепtаl

Data publi clrii : 04. _tД

РИtГоrrnо de achizilii ptrblice utilizati
A",-t de intentie publicat iп В4l

Гnalizare ре str. Stefan qel Ц{аrе сu

БiБББЪ-rеtеаuа e*ist"nta in s, Zubreýti,

lt, lt,lt, . п1 l с l l J t, t.gцу,Uо

L i rББ : h tt tti //m te п d е.. е on. * d/te n d e,s /о ý d s

ffi citatie щ4_.дд!9Фgдd



caZ)
Telrnici qi iпstruпrепtе speci{ice de

аtriьuirе
(йtрй саz)

оДсоП-"id.u пSistem dinamic de achizilie
lLicitalie electronicб пСаtаlоg еlесtrопiс

Sursa de fiпап{аrе .Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пДtе sursе:

Vаlоаrеп estimatй (lei,.fdrd'I'L'A) 3965904 lei

3.

(Se

сIяrifiсйri privind docllmenfa{iя rle яtrihuirе:

l,cy соmр!еtа iп сапll iп care cш.fost solicilate clarificdri)

4. Modificiri ореrаtе in docrrmenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеlа itt cazul irt care au.fost clpel,ate mоdфсdri)

5. Рffпi la termenul-Iimiti (dila"24-" |0 2022 оrа 1fi99-, аu fost depuse _4

ofertan{i:

de calificare 9i аfеrепtе DUAEб. Informa{ii privind
prezentate de сitrе

ofertele depuse Ei dосumепtеlе
operatorii economici:

Data solicitirii сlаrifiсirilоr
Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа suссiпti а rйsрuпsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

;ПdiсаУi sursa utilizatd ;i data publicйriiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupit caz)
|Iпdiсаli пumdпil de zileI

Nr. Dепumirеа орегаtоrului есопоmiс lDNo Asocia{ii/
ndministratorii

1 SC "Montex-Gaz" S 1 004б000208 1 0 DаП MEREACRE
,, GeniaI-A 1006б000421 l9 Апdrеi DASCALESCU

3. Eligibil-Con 100б600031155 Nicolai CONDRATIUC

4. FCI "CapllaI]]ýRL 1 00зб050028 l 0 Igor GALCIUC

Dепumirеа ореrаtоrului econo-rnic

Denumire document
Eligibil



Documentele се const

(Se l,a collsпll?a рriп: р

tituie оfеrl
tezetttal. t

ta
ш corespuпde)
prezentat prezentat

Рrорuпеrеа tehnicб prezentat I prezentat

Рrорuпеrеа fiпапсiаrl prezentat prezentat prezenta! prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat

Garantia pentru оfеrt1 (fuрфlgi) prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de ct

Se чсl соllsеmпа рriп: preze
rlificare
lorezettlat, tttt соrеsрuпdе

prezentot prezontotprezentat I prezentot
Сеrеrеа de participare

Declara{ie privind valabilitatea
ofertei

prezentat prezentat prezentat prezentat

Dovada inregi strёrii persoanel
juridice in conforrrritate cu
prevederile legalc din tara in саrе

ofertartul este stabilit.

prezentat prezentat preZentat prezentat

Scrisoare de garan$ie pentru оfеrtё
-|%

prezentat prezentat prezentat prezentat

Garanlia de Ьuпй executare а

contractului

prezentat preZentat preZentat prezentat

GrаГrс-' d; ехесutаrс а luсrйrilоr l prezentat prezentat prezentat prezentat

ceпificat de аtriьuirе а contului
batrcar

prezentat preZentat prezentat prezentat

prezentat prezentatLista subcontractalilor qi

partea/pi4ile din contract саrе sunt

indeplirrite de aceýtia.

prezentat prezentat

Declaralie privind ехреriеп!а
sinrilari.
Dеmопstrаrеа ехреriеп 1ei

operatonrlui economic iп donreniul
de activitate aferent obiectului
сопtrасtului се urпrеаzi а fi atnbuit.

Ofertarrtul(operatorul econonric saut

merrrbrii asocierii imprer"rrr1) trebrrie

si denronstrс;ze сб а firralizat irr

ultimii 5 ani (calculali pina la data

lirnitй de dерuпеrо а ofertelor ): -uп

contract се au аччt са obiect execulia
uпоr luсrдri similare cu cele се fac
obiectul contractului се uпrrеаzi а fi
atribuit, cel pulin egal cu 75% din
valoarea viitorului contract sau

чаlоаrеа cutrrulaй а tuturor
contractelor executate in ultimul ап

de activitate sё fie egal sau nrai nrare

decit valoarea viitonrlrri contract.

Ofertantul va prezenta copii de

contract de апtrерliz[,лд99gq,у9дРа!

prezentat preZentat prezentat I prezentat



de rесерliе la tеrпriпаrеа luсririlоr .

NotЁ- drept lucrёri similare se iau iп
corrsideralie exclusiv luсrёri de

constntc{ic а retclelql dq JздllЦgц_
prezentatDес'аФe privind lista principalelor I prezentat

lucririexecutate in ultimul arl de 
l

activitate

prezentat prezentat

Declaralie privind dotlrile specifi се,

rrtilajul 9i echipamentul necesar
pontru indopliniroo ооrоsрuпzбtоаrо о

contractului

prezentat preZentat prezentat preZentat

prezentatDoclaralie privind personalul de

specialitate 9i/sau а expertilor
propus/propu;i репtru implementarea

contractului

prezentat prezentat preZentat

certificat de atestare tehnico-
profesior.alй а dirigintelui de ýantier

prezentat prezentat prezentat prezentat

certificat de efectuaare sistematicё а

plilii impozitelor, eliberat de

Inspectoratul Fiscal

prezentat prezentat prezentat prezentat

prezentatAvizul Agenliei репtru Supraveghere
Tehnica

prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind confi rmаrеа
identitltii beneficiarilor efectivi gi

neincadrarea acestora in situalia
condamnlrii pentru рагtiсiраrеа
la activitlli аlе unei organizalii
sau gruplri criminale, pentru
coruplie, frаudб qi/sau sрllаrе de

bani

prezentat prezentat prezentat prezentat

certifi cat al sistemului
Management а slnltllii
securitdlii in munc1 ISO
45001:2018

de

Ei

prezentat prezentat prezentat prezentat

ceгtificat al sistemul de

Мапаgеmепt al mediului,
сопfоrm ISO l4001:2015

prezentat prezentat prezentat prezentat

certificat al sistemul de

Management al calitllii, сопfоrm
ISO 9001:20l5

prezentat prezentat prezentat prezentat

Disponibilitatea de bani lichizi
sau capital сirсulаr, sau de rеsursе

creditare in sumi de minim.

prezentat prezentat prezentat prezentat

(hфlrma|ia prit,iпcl слепumirеа docttпteпtelor prezeпtate se lla

iu,:iuyrlu сliп tJоumепtа|iа cle alribuire ;i se 1,а сопSеmпа рriп:

iпdiса iп сопfоrmitаlе ctt

prez"eпtat, пeprezeпtctt, пu



соrеsрuпdе (tп сашl сdпd documattul ct .ftlst prezentaL

calificare))

'7. tnforma{ia privind coresputrderea ofertelor сu cerin{ele solicitate

tJat, tltt сслrецлuпdе сеriпУеlоr de

Dепumirе
а lotului

Denumirea
ореrаtоrului

есопоmiс

Рrе{ul ofertei
(йrl ТVА)*

Cnnti
tate
qi

unita
te de
mаSu
ri

Corespunde
rеа сu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rеа сu

specifica{iile
tehnice

Luсrйri de
constructia
rеtеlеlоr de
canalizare

SC "МQц!ех-.
t, ýт) f 3291700 lei

+ +

Genial-A 3478045,40 lei + +

Eligibil-Con 3823733,88 lei + +

Ue ýtr,.

stefan cel
Mare сu
с!цýgИrе._[а

3949985,99 lei
+ +

rеtеаuа
existenta in
s. Zubreýti.
r. Striseni

* iп caztll lttilizdrii licita|iei elect1,oпice ,ge ча iпdiса prefiil oferfui rtпаk
(Irtfornla|ia privitKL "Сrriеsрuпсlеrеа clt сеriп|,еlе de calificare" ;i "Corespuпderea сu

specificaliile tehttice" , Se l,а с()ltsеmпа рriп:',,,r" i'l cizul cclresptmderii qi рriп "-" itl сашl

пecorespltпderii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea

ofertei .u ..rinl.te stabilite in сосuйепtа{iа de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului

апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

Ke",natul rispunsului operatoruluiInforma{ia
solicitati

Ореrаtоrul
economic

g. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Moti""' respingerii/descalifi ci|ii
Den u mirеа ореrа!9lцЦЦg9д 9rnj9

ffiеriuluid.оЧЦu,ý
ffiiteriului de atribuire

oferta пu соrеýрuйе criteriului de atribuire

FсI o'CaDital"

SRL

Gецiа!-д
Eligibil-Con
FCI "Canital" SRL



10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lot l
pentru mai multe loturi cumulate в
репtru toate loturile п
дt. tirirari privind пumlrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi оfеrtапt: РпdiсауiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribrlire aplicat:

Рrеtчl cel mai sclzut п
costul се1 mai scizut п
Се1 mai bun rароrt calitate-pre1 r
Cel mai Ьuп rарогt calitate-cost п

(iп cazul iп care i.tt сасlпll proceйrii de atribuire ,yпlt aplicate mai multe criterii de atribuire, se

чоr iпdiса toate critet"iile ie atribl.tire aplicate qi clerutmirea lolurilor аfеrепtе)

12. Iпfоrmпfiп privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va сопtрlеtа petttпt lotttrile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai butt raport

calitate-pri,tr sau cel mаi butt raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din oferti Punctajul calculat

ontex-Gaz" SRL TotalГ"',,,,mirея onera.torului economic 1 SC "N

cel mai mic рrе! Ропdеrеа 60% 60%

20%
ехреriеп!i similагi Ропdеrеа 20оh

10%
personal calificat Ропdеrеа 10%

10%
dotare tehnici Ponderea 10%

TotalT\o_,,,-iroo nnprяfnrtr'lr,,i есппоm'iс 2 Genial-A

cel mai mic рrе! Ропdеrеа 60% 55%

|0%
experien!1 similаri Ponderea 20%

personal calificat Ропdеrеа 10% 10%

10%
dоtаrе tehnici Ропdеrеа |0%

Total
Denumi rеа operatoIц]чiýggцgцЦ Eligibil-Uon

45%
cel mai mic рrе1 Ропdеrеа 60%

10%
experien1l similaй Ропdеrеа 20о^

10%
personal calificat Ропdегеа l0%

10%
dotare tehnici Ропdеrеа l0%

Total
40о^

cel mai mic рrе! Ропdегеа 60%

20% 20%
experienll similari Ponderea

10%
personal calificat Ponderea 10%

10%
dotare tеhпiсй Ропdеrеа 10%



13. Rеечаluаrеа ofertelor:
/,lp tla соmпlеl.а tп ссtпtl iп care ofer|ele ач fost rееуаlчаlе t,epeta!,

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificirile ореrаtе

14. in urmа ехаmiпiri, ечаluйrii Ei соmраrйrii ofertelor depuse in cadrrrl procedurii de

аtriЬuirе s-a decis:
Dепumirеа

lotului
Denumirea
operatorului

есопоmiс

cantitnte
qi unitate

de
misuri

Pre{rrl
uпitаr

(ff,rй ТVА)

Рrе{ul total
(fПrй ТVА)

Pre{tll total
(inclusiv
тчл)

Luсriri de
constructia
retelelor de
canalizare ре
str. stefan cel
Маrе сu
сопесtаrе la
rеtеаuа
existenta iп s.

Zubresti. r.
Strisсш

SC o'Montex-

Gлz" SRL
Lucrari 3291700,00 3291700,00 3950040,00

дt"Ь,rirеа co,,,tiactului de ach i z i ti е publ i с fl/acordului - cadru :

Апulаrеа рrосеdurii de achizilie public1:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Аrgumепtаrе:

пfоrm а rеа, опеrаtоrilоr economict deciziile ui de Iuсru 1:

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

_ýе "Montex-Gaz" SRL 26.10.2022 montexgaz@mail.ru

Genial-A 26.|0.2022

Eligibil-Con 26.|0.2022 el i g ib iI. с о п(Ф g mail. с о пl

26.10.2022 саDitаl()7h'пшil.ru

(Ittforпtarea operatori1,or ecclrtclпtici implica{i iп proceclttra tlе atribuire despre deciziile gt,upului

cle htcrtt 1лепtrч ctchizilii se realizeazititt ссlпJЬrmikrtе ш pretederile art.3l al L,egii пr, ]3] diп

3 iulie 20l5 1lrivittd achiziyiile publice)

I5, теrmепul cle asteptare репtru iпcheierea coпtractului:

. о 
"ite 

in cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice ýi/sau Гах п
iп cazul in саrе чаlоаrеа estimati а



contractului este mаl
prevбzute la ап.2 al
din 3 iulie 2015 priv

micl decбt рrаguгilе
п (3) al Legii пr. l31
nd achizitiile publice

п l1 zile in cazul netransmiterii comunic5rii

рriп mijloace electronice gi/sau fax п

In cazul ?n саrе чаlоаrеа estimatl a
contractului este egall sau mai mаrе decit
pragurile prevlzute la аrt. 2 alin. (3) al Legii
пr. l3l din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
publice

п 1l zile in cazul transmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice ýi/sau fах п
п lб zile ?n cazul netransmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice qi/sau fах п

(Selecta|i tеrmепul de aqleplare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, ]3I ditt
3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice, iпcLu,sil, а tеrmепеlоr de aEteptare, se efecttteazd iп
cotlformitate сч pralederile T'ITLULUI IV Capitolttl I (C.alcularea Теrmепului) al Codului Civil
al Repblicii Moldol,a).

l б. Сопtrасlчl de achi4i !ie'ctcoldul-cadru iпсhеiаl,:

] 7. Itt_formatia priyitld achizilii publice durabile (achizilii verzi.) (rubripa dаlёl se соmрlе
drlar tп саml iп care la procedura cJe achizi|ie publicd atl tosl aplicale crilerii de

chrabili|clte $i s-а iпсhеiаt сспttrсlс,t c,tпtrac,te рuiru lo.t,'lohtri репtru care аu .fost
aplicale ct,ileri

Dепumirеа
operatoruIui

economic

Numirчl
9i datn

сопtгасtчlчi/
асоrdului-

саdrч

Cod СРY

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-саdrчfйr5 ТVА inclusiv ТyА

SC "Nzlont
ex-Gaz"

SRL

nr.l

03.11.2022 45332000-3 329l700,00 3950040,00 lei зL.|2.2023

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice dчrаЬilе
(achizilii verzi)?

(DA,NIJ) DA

Vаlоаrеа de achizilie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturiloг репtru саrе au fost aplicate сritегii de
durabilitate (lei MD):

3950040,00 lei
(iпdiсаУi sumа ш'I'VД)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate
criterii de durabilitate:

45332000-3

Criteriul de аtriЬчirе pentru lotul/|oturile репtru саrе ач
fost aplicate сritеrii de durabilitate:

Pretrttl cel mаi ,ycйzltt а

costul cel mai scёlz,ttt а

Cel mаi Ьшt raport calitate-pret l



рriп рrе4епtа ctare de seamci, grupul cle luсrч declard сd tеrmепul cle asteptare репtru iпcheierea

сопtrасtuluУсопtrасtеlоr iпсliсаtе а fost respectat (ехсерtапсl cazurile preb,dz,ute de art, 32 аIiп, (3) al

Legii пr. 13I сliп з iulie 2()15 priviпi acПiziiiite pubtice-1, рrес..um;i cti iп cazul deputterii coпtesta|iilor

;,йпч recep|ioпdrii rapoartelir cle monitorizare, aceasteo ач fost ехаmiпаtе;i solu|ioпate,

рriп рrеzепtа rlаrе cle sеапаd, grupul tJe luсrч репtrч achizi|ii сопJirmd corectitudinea desfdsurdrii

procedurrl de асht4Щlе, fapt репtч care poartd raspuпclere сопfоrm preyeclerllor legale tп vtgoare,

C]onc|uciitorul grupului с!е luсrч l)епtru achizitii:
l

(Nttпle, Preпttttte)











\

DAITE DE SII,AMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

privind achizitionarea:

Nr.l,din 01JLA0"??

Date cu privire la autoritalea contractanti;

Date cu privire la procedura de atribuire:

tt

CBI b6loC rTomaSIMSP
mun. Chisinan

100360013212 1

63ce areMtefhnbd $

022-3 5 8099

022-245068
N imspscto@gtnai .comizitiach

Curea Cristina

Licitalie Publicd

Nr: -

Lucrdri

IMSP Spitalul
" pentru anul

2022

CIORBAToIn/ecyi

cadrultnnr 2Ja i,eta a eclu capRepurati
maoaseolBIC ln deC

Tinform planului de achizitii

Nr 21

'1210639271Link-ul :llachizi
blicdrii:18.09.20Data 22

achizitii.mcl;

r: I)a
ink- blicat:blicede puachizilii pucbtreL ul planul

81 7&n:mdl?'/tomaciorba.

Data:

I

telelondeNumir

procedurii de atribuire aplicateTipul

Obiectul achizi{iei

Cod

privind alegerea
atribuire (tn cazuL

procedurii de

uplicdrii altor

decdt

Expunerea

din eadruL Portalului
wyy;

guvernamental
va indicaatribuire (sedeProcedura

Procedura a fost inclusi
achizi{ii publice a autorit[{ii
contractante

in planul de

publicat in BAPAnun{ de intenfie

electronicdinstrumente
atribuire



Allc surse: lvlinisterr.rl Sanatalii al Repurblicii Moldova
3 479200.00 lei

Clarificlri privind documenta{ia dC atribuire:

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

Modiliclri operate in documentafir{" d0 atribuire:

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

Rezumatul modificirilor

\

Pini la termenul-limitfi (data 11,10,2022, ora 12:00), a fost depuse trei oferte din partea
urmitorului ofertant:

Informatii privind of'ertele depuse qi documentele de calificare si aferente DUAE
prezentate de cfltre operatorii economici:

l. Data solicitlrii clarificlrilor

1 Euromo CTI SRL 10106000i3444 Buruiana Daniel
2. SRL Master-Construct 1019600004236
3. SRL Quantis Eco 1021600022826

Euromontaj CTI
SRL

SRL Master-
Construct

SRL Quantis Eco

prezentat clocumentele nu sunt
vizibile

documentele nu sant
vizibile

prezentat documentele nu sunl
viziblle

documentele nu sunt 
,,

vizibile

prezentat documentele nu sunt
vizibile

documentele nu sunl
vizibile

prezentat documentele nu sunt
vizibile

documentele nu sut t
viz.ibtle

2

de

Putrlicate in BAP/alte miiloacelor de
informare (dupd caz)

Nr. I)enumirea operatorului economic IDNO ,.,As.ocia1li/r .,,

:edliiifll$tr,at0rii

estimati I

Denumirea operatorului
economic

Expunerea succinti a

rasDunsulur
Data transmiterii

Denumire document
f)enumirea operatorului economic

Cerere de participare

D e cl aralie:Briv-i ',va1abil itatea
ofertei

Garanlia pentru ofertd lo/o

GRAFIC DE A
LUCRARILOR



prczentat documentele nu sunl
vizibtle

documentele nu sant
vizibile

prezentat documentele na sunt
vizibile

documentele nu sunt
vizibile

prezentqt documentele nu sunl
vizibile

documentele nu sant
vizibile

DECLAB.A. IE privind personalul
de specialitate propus pentru
implementar.ea contractulu,i :

ptezentat documentele nu sunl
vizibile

documenlele nu sunt
vizibile

prezentat documentele nu sunl
vizibile

documentele nu sunt
vizibile

prezentat documentele nu sunt
vizibile

documentele na sunt
vizibile

AVIZ prezentst documentele nu sunt
vizibile

documentele nu sunt
vizibile

prezentat documentele nu sunt
vizibile

documentele nu sunt
vizibile

Document Unic de Achizilii
European (DUAE)

prezentut documentele nu sunt
vizibile

documenlele nu sunt
'r,izibile

ersoanel

o

prezentut documentele nu sunt
vlzibile

documentele nu sunl
vizibile

Rap.ortul.fi-p iar/S,itiialia ,., 't,,"._

financiard

prezentat documentele nu sant
vizibile

documenlele nu sant
yizibile

Certificat de atribuire a contullli
bancar

pregerilol elocumentele nu sunt
vizibile

documentele nu sunt
vizibile

DEC

(lnforma[ia privind denumirea documentelor prezentate se vq indicq in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin: prexentut, neprezentilt, nu corespande (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informa{ia privind corespunderea ot'ertelor cu cerintele solicitate:

Cor:espundere
a cu cerintele
de calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Reparatia capital a

sec{iei nr. 2 in
cadrul IA,{SP

Spitalul Clinic de

Boli Infeclioase
"Toma CIORBA"
pentru anul 2022

Euromontaj CTI
SRL

2 458070,19 I buc + +

SRL Master-
Construct

2 552 247,32 documentele nu
sunt vizibile

documenlele nu sunl
vizibile

SRL Quantis Eco
3 096 013,74 documentele nu

sunt vizibile
documentele nu sunt

vizibile

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va inrlica prelul ofertei finale
(lnformaYia privind "Corespunderea cu cerin[ele de colificare" ;i "Cctrespunderea cu ,specificctfiile
tehnice" , se va consetnno prin.: ,,'1" in cazul t'orespunderii rti prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
a
-l

.CLARATIE privind experienla
,milard

TIE
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate
DECLARAJIE privind dotdrile
speci fice, utilajul gi echipamentul
necesar pentru indeplinirea
corespunzbtoare a contractului

Propuffi a tehnicd ( specifi.cafii
tehnice)
Propl4rerea,fi nanciard (specif,reafii

de prel)

Formularul de devizului de
cheltueli

Denumirea lotului
Denumirea

economtc

Pre{ul
: ofertei
(fbra TVA)

Cantitate qi

unitate de
masura



ofertei cu cerin(ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de scizut) s-a solicitat:

11.10.2022 Prczentarca dovezilor
(Ordinul nr. 3 din 18.02.2022
cu prire la stabilirea normelor
de diviz la calculul salariului,
cheltuelilor de regie qi norma
beneficiului de deviz pentru
anul Facturi

Euromontaj
CTI SRL

prezentate clarillcdri cu privire la oferta anormal

de sc[zut6, prin argumentarea rraloarilor
diminuate la rraloarea resurselor de manoperi,
cheltuieli de transport a materialelor qi a

cl"reltuielor de regie, calculate in c<lnforrnitate cu

prevederile normativelor in vigoare.

Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitAri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: findicali/

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut r:
(ln cazul in cure in cadrul procedurii cle qlribuire sum crplicate mai muLte criterii de alribuire, se yor

indica toate criteriile cle atribuire aplicale ;i clenumirea lolurilor aferente)

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se va completa pentru loturile care au.fost atribuite in boza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport cctlitcrte-cost)

Reevaluarea ofertelor:

va co ta tn cazul tn care le au 't reevaluate

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Porrderea

Denumire factorul n Ponderea

in u.*a examiniri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

4

Data
solicitirii

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificirii

C)peratorul
economic

lnforma{ia solicitati Rezmatul r[spunsului
operatorului economic

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

reevaluIriiMotivul ofertelor
Modificlrile operate



atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizi blicd/acordului -oadru :

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7I ahn. lit

Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii

pre deciziile'grupului de lucru pentru achizi{ii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al
Legii nr. 131 din i iulie 2015 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ffi ca^rt in cat'e t"loaiea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publ ice

J 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
ml loace electronice sau fax n

11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/saq.tax n

inGtniin care valoarea estimati a contractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prev[zute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice Ei/sau fax n
Z 16 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

(Selecta{i termenul cle u;tepture respectal. Calculurea lermenelor prettciztile de Legea nr. l3I din 3 iulie
2015 privincl crchiziliile public'e, inclusitt a lermenelor Lle a$teptare, se efbctueazti tn conformitate cu

prevederile TIT.LULUI IV Capitolul I (Calculurea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

2949684,232 458070,19 2458070,19L buc
Euromontaj CTI

SRL

Reparatict capitld a

s'ectiei nr. 2 in
cutlrullllSP
SpitalulClinic de

Boli In/ec{ioase 
_

"Toma CIORBA"
pentru anul 2022

2949684,23x 2458070,19xSuma totala

Euromonta CTI SRL
SRL Master-Construct

SIA RSAP, e-mail2L.r0.2022

SRL Quantis Eco

Contractul de achizi{ieiacordul-cadru incheiat:

5

Denumirea operatorului
economtc

f)ata transmiterii

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Pre{ul total
(fari TVA)

Cantitate si
unitate de

masura

Pre{ul unitar
(f[rn TVA)operatorului

economic

Denumirea lotului

x



125 04.tL.2022 4520000
4.9

2458070,19 2949684,23SRI-
Euromontaj

CTI SRL

Crt
cupilal

ttttto lttott
31.12.2022

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dat[ se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate
qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fbst aplicate criterii de
durabilitate):

Prin prezenta dure cle seamd, grupul de lucru declarti cd termenal de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contructelor inclicate ufost respectat (exceptfintl cazurile prevdx,ute de art. 32 atin, (3) ul Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice )t precum qi cii tn cazul depunerii contesta(iilor qi/suu
receptiondrii rapoartelor cle monitorizare, aceastea au./bst exuminate qi solu{ionate.

Prin prezentu dure de seamd, grupul cle lucru pentru achiziyii con/irmii corectitudinea tlesfdsurdrii procedurii
de achixilie,fupt pentru care poartd rdspundere conJbrm prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul institutiei:
Sergiu Vasili(a

6

l\rU

(indica{i suma cu 7'l/A)

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun rapoft calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

lATfl

1l.l lNFpl

Termen tle
Yfllahilitate
r,, .,al

,,:cohtfactului
: Tacordului-

cadr,u

,Ap fopt litate
ve.rijffi..1,



DARE DE SEAMĂ

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

№ .. J ± _  _din OJf

I
□
□

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ştefan cel Mare 165
Număr de telefon 022-205-221
Număr de fax 022-205-221
E-mail oficial achiziţii@usmf.md
Adresa de internet www.usmf.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Snejana Balan

Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziţie repetată (după caz) №:

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri |  Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Detergenţi şi obiecte de uz gospodăresc
Cod CPV 39800000-0
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
M’uni', mtender. sov. md)

Nr:
ocds-b3wdp 1 -MD-1664869130621

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064962/
Data publicării:04.10.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată 1  achiziţii.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: 
https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 10.01.2022
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
iL icitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS; 
□Surse externe; lA lte  surse: surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 225 600 ,00

1

mailto:ii@usmf.md
http://www.usmf.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064962/
https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii


Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 4 o c t 2 0 2 2 , 1 6 :0 4

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

T e rm e n u l d e  v a la b il i ta te  a o fe r te lo r  p a n a  la 

1 4 .0 1 .2 0 2 3  12. T e rm e n u l d e  v a la b il ita te  a 

c o n tra c tu lu i:  3 1 .1 2 .2 0 2 2  - vă  rog  să  e x p lic a ţi 

d is c re p a n ţa

Expunerea succintă a răspunsului B u n a  z iu a  A u  fo s t e fe c tu a te  m o d if ic ă r i

Data transmiterii

Data solicitării clarificărilor 5 o c t 2 0 2 2 , 1 1 :5 4

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

d a ta  lic ita ţ ie i - 14 o c to m b r ie , z i lib e ră  în  
m u n ic ip iu l C h iş in ă u , vă  ru g ă m  să  re p ro g ra m a ţi 
d a ta  lic ita ţie i

Expunerea succintă a răspunsului B u n a  z iu a  A u  fo s t e fe c tu a te  m o d if ic ă r i

Data transmiterii 05.10.2022

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)

mnr. achiziţii, md, 07.02.2022

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

nu

Până la termenul-limită (datai7.10.2022, ora 12:00), au depus oferta _2__ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 Policontact 10036{Î0068776 Victor Grosu
2 ’’Deniadi” SRL 1003600022839 Natalia Arnaut

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

C3 i- J  

'2
CD GO
Q

o03

î â
. 2  5/3
o o. cu

Documentele ce con
(Se va consmna prin: prezentat, m

stituie ofert
'p r e z e n t a t ,  n

a
u  c o r e s p u n d e )

Propunerea tehnică p re zen ta t p re zen ta t

2



Propunerea financiară p re zen ta t p re zen ta t

DUAE p re zen ta t p re zen ta t

Garanţia pentru ofertă p re zen ta t p re zen ta t

Cerere de participare p re zen ta t p re zen ta t

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

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii p re zen ta t -
Declaraţie privind valabilitatea ofertei p re zen ta t -

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice p re zen ta t -

Certificat de atribuire a contului bancar p re zen ta t -

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional

p re zen ta t

Situaţiile financiare p re zen ta t -
Declaraţie privind asigurarea transportării, descărcării 
şi depozitării bunurilor la sediul indicat de către 
Cumpărător

p re zen ta t

Declaraţie privind experienţă specifică în livrarea 
bunurilor similare

p re zen ta t

Acte/Certificate privind atestarea calităţii bunurilor p re zen ta t prezentat
Declaraţie privind lista principalelor prestări efectuate 
în ultimii 3 ani de activitate

p re zen ta t

Declaraţie privind termenul de valabilitate a bunurilor p re zen ta t -
Prezentarea mostrelor p re zen ta t -

(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))

Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

1. Praf de spălat 
automat, 4 kg.

’’Deniadi” SRL 17275,00
100 buc

+ +

2. Soluţie 
universal de 
curatare

’’Deniadi” SRL 1723,00
35 buc

+ +

3. Soluţie de 
desfundat ţevile.

’’Deniadi” SRL 2787,5 50 buc
+ +

4. Sodă caustică Policontract SRL 9787,00 325 kg
5. Clorură de var Policontract SRL 11000,00 550 kg

6. Căldare masă 
plastică 15 litre

’’Deniadi” SRL 811,20
12 buc

+ +

7 Set MOP ’’Deniadi” SRL 60885,00 270 buc + +

8. MOP din 
bumbac (rezervă),

16000,00 270 buc
+ +

9. Saci p/u gunoi 
galbeni 35 1.

Deniadi SRL 9198,00 420 buc
+ +
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10. Saci p/u gunoi 
galbeni 160 1

’’Deniadi SRL 16325,00 500 buc
+ +

11.. Hîrtie igienică. ’’Deniadi” SRL 20400,00 1000
buc

+ +

12. Şerveţele 
hîrtie. ’’Deniadi” SRL

3750,00 100 +
+

14. Role cearşaf 
hîrtie

’’Deniadi” SRL 19950,00 150 buc
+ +

15. Pelicula de 
polietilenă rulou.

’’Deniadi” SRL 1910,00 2 buc
+ +

16. Pahare de u/f 
180ml.

’’Deniadi” SRL 21000,00 35000
buc

+ +

17. Dispenser p/u 
hîrtie igienică

’’Deniadi” SRL 1656,00 6 buc
+ +

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

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

18.10.2022 Deniadi SRL Prezentarea documentelor 
justificative aferente DUAE

A prezentat documentele 
solicitate

18.10.2022 Policontact SRL Prezentarea documentelor 
justificative aferente DUAE

Nu a prezentat documentele 
solicitate

Ofertanţii respinşi/descalificafi:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificării

’’Policintact ” 
SRL Nu a prezentat documentele justificative aferente DUAE

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:___________________________

Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut |
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
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 şi denumirea loturilor aferente)

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

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

N
O

Denumirea lotului Denumirea
operatorul

ui
economic

Cantitat
e şi

unitate
de

măsură

Preţul
unitar
(fără
TVA)

Preţul
total
(fără
TVA)

Preţul
total

(inclusiv
TVA)

1 Praf de spalat

’’Deniadi”
SRL

100 buc 172,75 17275,00 20730,00
2 Soluţie universala de curatare 35 buc. 49,25 1723,75 2068,50

3 Soluţie de desfundare ţevile 50 buc. 55,75 2787,50 3345,00
4 Căldare masa plastic 15 litr i. 12 buc. 67,60 81 1,20 973,44

5 Set mop 270 buc. 225,50 60885,00 73062,00
6 Mop din bumbac (rezerva) 270 buc. 49,60 13392,00 16070,40

7 Saci pentru gunoi galbena 35 1
420 buc 

rulou 21,90 9198,00 11037,60

8 Saci pentru gunoi galbeni 160 1
500 buc 
in rulou 

buc. 32,65 16325,00 19590,00

9 Role cearşaf hirtie (150 buc )
150
buc. 133,00 19950,00 23940,00

10 Peliculă de polietilena rulou 2 buc 955,00 1910,00 2292,00

11 Pahare de u/f 180 ml 35000 0,60 21000,00 25200,00

12 D is p e n s e r  p /u  h i r t ie  ig ie n ic a 6 2 7 6 ,0 0 1656,00 1987,20

13 Hirtie igienica 1000 buc 20,40 20400,00 24480,00
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14 Şervetele de hirtie 100 buc 37,50 3750,00 4500,00

Anularea procedurii de achiziţie publică:
a) Pentru loturile nr. Lot 6 ’’Dezinfectant pentru vesela si vase de bucătărie”, în temeiul art. 71 

alin. 1 lit a), deoarece nu a fost depusă nici o ofertă;

b) Pentru loturile nr. 4,5, operatorul economic ’’Policontacf’SRL a fost descalificat din 

cauza .neprezentarii documentelor justificative aferente DUAE.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Policontact SRL
26.10.2022 e-mail’’Deniadi” 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)

c) 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 □

(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).

d) Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

D en u m irea
o p e r a to r u lu i

eco n o m ic

în tr e p r in d e r e a :
N u m ă r u l 

şi d a ta  
c o n tra c tu lu i

C od
C P V

V a lo a r e a  co n tr a c tu lu i T e r m e n  de  
v a la b ilita te  

al
co n tr a c tu lu ifă ră  T V A

in c lu siv
T V A

’’Deniadi” SRL Cu capital 
autohton

39
80

.0
00

0.
--

191063,45 229276,14
31.12.2022

31.12.2022

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

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

NU

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru 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 
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.

Preşedintele grupului de lucru Marcel Abraş

7























DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tl

Nr.16-3 din 17.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Directia Culturd a Primdriei mun. Chiqindu

Localitate mun. Chisindu

IDNO 1007601010585

Adresa str. BucureEti, 68

Numir de telefon 022-24-55-62

Numir de fax 022-23-76-87

E-mail oficial dima popa@,bk.ru

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenllme, telefon,

e-mail)

Popa Dumitru, 067 604022

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd

nAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetat[ (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii V Lucrdrt a

Obiectul achizi{iei Servicii de proiectare privind restourarea,

consolidarea si refunctionalizarea imobilului ;i
elaborarea documentalia proiectului de execulie
pentru BM BP Hasdeu Filiala Tudor Arghezi din
strada Grddinilor 2l/1, Chisinau

Cod CPV 7 1 200000-0

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cozul

aplicdrii altor proceduri decdt licitatiq
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t al ul u i guv e r n am e n t a I vt' tt' vr' . m I e n dg-gUJlgil

Nr: 1648217844577
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1 648217 844577

Data publicdrn:25 martre 2022

Platforma de achizitii publice utilizati V achizitii.md; r e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusd in planul de achizi{ii
publice a autorit5{ii contractante

rDa rNu
I-ink-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

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

'Iehnici qi instrumente specilice de atribuire
ldupd coz)

nAcord-cadru rsistem dinamic de achrzilte
rLicitatie electronic[ nCatalog electronic

1



uget CNAS;

oS"t:t. extetne; nAlte surse: [Indica{i]Sursa de finan{are

Valrarea estimatd (lei, fard

3. Clarificlri privintl documenta(ia tle atribuire:

va completa tn caztrl ln care au.fosl solicitate clariJicdri)

I)enumirea torului economic

Data transmiterii

n----_--r"rrrx"lml4if i"flrilor blicdriil
iffiijloacelorde
informare (d"Pg:gZ

F;AA:."*eA de ziteJriffireqideschiderea
ofertelor

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se vcr contpletct in cuzr'rl tn care au 'fost operate modiJicdri)

l-limitl (data 05 aPrilie 2022' ora 17:00), au dePus oferta 3 ofertan{i:

I n<lrI '-p-- - 
rlocumentele de calificare Ei aferente DUAE p

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi r

c[tre oPeratorii economici: : : -- ! ^

(rnformayia privind denumirea documenteror prezentate se va incrica tn conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire ;i se va '.*'i**' i1;;;; Y::::i:ii:::;l:"';lul,'o'u'ounde 
(in cazut

5. PinI la termenu
Asocia{ii/

administratorii
IDNO

iff ilnonoqsoo
Nr. Denumirea operatorulul ecuuuu

C,.tor^oa Architects
Vitali Cntarag

1.
,,

t
rooseooo2834

,r-- Vlqdirnir
Gorgona
Agh Premium GruP

Aehenie Tudorrotooooo00095
rezentate de

Denumirea ruto.rt"i ecq4ernle

Denumire document
Agh Premium

Cataraga
Architects

ilcum""tet" ce constituie oferta

vaconsmnaprin:p(ezentat'neprezentat'nuc9!91'

Cu.onliu P.ntru ofert[

Docum"nte de calificare

consmna

Document 1

i2:,"r;:::il::;i;' ;::,"ii),,,,i ,1,;;;;,,,;spuidecerintetor de cati/icare))
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7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu speci/icafiile
tehnice " , se va consemnq prin; ,, I " tn cazul corespunierii ;i prin ,, _,, ln cazttl necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

9, Ofertan(ii respinqi/descalifica(i:

Denumirea operatorului economic Motivul rgspingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru ftecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IncticaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut V
Costul cel mai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raporl calitate-cost n

in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirei loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in bazq criteriilor; cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fArA TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mIsurI

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot 1 Cataraga Architects 460 000,00 + + +
Lot 1 Gorgona 550 000,00 + + +
Lot 1 Agh Premium Grup 584 000,00 + + +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

tr'actorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului econon-ric 1

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul I



13. Reevaluarea ol'ertelor:

(Sevacompletaincazul|ncarerlferteleaufostreeyaluaterepetat)

ffiri,evalu[riiqicompar[riiofertelordepuseincadrulproceduriideatribuires-a
decis:

M"ti"rt .;evaluirii ofertelor
Modific[rile oPcrate

Atribuireacontractuluideachiziliepublic[/acordului.cadru:

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Pre{ul total
(fnr[ TVA)

Pre{ul
unitar

(f[rn TVA)

Cantitate
qi unitate

de
masura

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea lotului

460 000,00460 000,00460 000,00ServiciiCataraga
Architects

Servicii de Proiectare
privind restal,trarea,

consolidarea si

refunctionalizarea
imobilului ;i
elaborarea
documentalia
proiectului de

execulie Pentru BM
BP Hasdeu Filiala
Tudor Arghezi din

strada Grddinilor
2l/1, Chisinau

Anularea Procedurii de

in temeiul ar1. 71 alin.

achizilie Public6:

lit

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici clespre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

(rnformarea operatoriror economici implica[i rn procecrura cre cttribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizilii se rearizeazd tn ionJormitate cu prevederile art. 3l al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achizitriile publice)

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Denumirea oPeratorului

economic
tr*,10.2022 e-ntail,

Cataragu Architects

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
unicdrii Prin

miiloace electronice si/sau fax nffi astimatd a contractului

este mai mic[ decAt pragurile prevdzute la art' 2

uiin. (:) al Legii nt. i31 din 3 iulie 2015 privind

achizitiile Publice

nl1 ,i1" 1" cazulnetransmiterii comunicdrtt

rin miiloace electronice $i/sau fax n

n t 1 ,ile in cazul transmiterii comuntcatll prln

miiloace electronice s,4q!1[a5 !a contractului

este egall sau mai m3I9 i9941-p-I9€!I49



Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
in miiloace electronice $i/sau fax n

prevdzute la art. 2 ahn. (3) al I-egii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 privind achiziliile

(Selectcrli terntenul cle a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

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

cu prevedirile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

iuloldova).

17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

lg. Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn 
"ori 

lo pro"e4ura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tncheiat

c ontract/c ontr acte Pentru

19. lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
str[in

Numirul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

f[r[ TVA inclusiv fVA

Cataraga
Architects

Cu
capital

autohton

64-05
din 17.10

.2022

712000
00-0

460
000,00

460
000,00

3t.12.2022

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

(DA/NU) NU

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

durabilitate (lei MD):

:
(indicayi sunta 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 t
Cel mai bun raport calitate-prel =
Cel ntai bun raport calitate'cost t

prin prezenta clare de seamci, grupul de lucru declard cri termenul de aqteptare pentru tnclteierea

contractului/contructelor inclicate a.fost respectat (exceptfind cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al Legii

nr, l3l clin 3 iutie 2015 privind achiz.iliile puhlice ), precum ;i cd in caz,ul depunerii contesta(iilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor cle monitoriz,are, oceostea au.fosl exominute;i solttlionate,



'4 =+

Prin prezenta clare tle seamd, grupul tle lucru pentru ucltizilii conJirmd corectitudinea deffisuriirii procedurii
de achizilie, fapt penfiu care poartii riispundere conform preveclerilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

fl/ntrnu dar*n ,.-Afu
(Nume, Prenume)
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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  07.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or. Costesti
Localitate or. Costesti
IDNO 1007601002795
Adresa MD-5617,  MOLDOVA,  Rîşcani,  or.Costeşti  (r-l

Rîşcani), str. Prieteniei 12
Număr de telefon 060020672
Număr de fax 0(256)3-23-50
E-mail oficial primariacostestiriscani0@gmail.com
Adresa de internet https://primariacostesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Chibzii Tatiana, 0(256)3-22-40

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a serviciilor de alimentare
cu apă în s. Dămășcani, r-nul Rîșcani

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-1663149738534
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663149738534?tab=contract-notice
Data publicării: 22.10.2022

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

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

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: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 751 820,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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


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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 10.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. IVIS-CONSTRUCT SRL 1016600027940 Sîrbu Ion
2. SC Foremcons SRL 1005600001878 Axentii Dumitru
3. S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L. 1006602011124 Brenișter Dumitru

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

IVIS-
CONSTRUCT

SRL

Operator
economic 2

SC Foremcons
SRL

Operator
economic 3

Primaterax-nord
SRL.

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

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

prezentat prezentat

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

(DUAE) – Documentul 
unic de achiziții 
european.

neprezentat prezentat

Oferta financiară prezentat prezentat

Oferta tehnică prezentat prezentat



Cererea de participare, 
conform Anexei nr. 7

prezentat prezentat

Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 
conform Anexei nr. 8

prezentat prezentat

Scrisoare de garanție 
bancară (2%), conform 
Anexei nr.9

prezentat prezentat

Grafic de executare a 
lucrărilor, conform 
Anexei nr. 10.

neprezentat prezentat

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Prezentat partial prezentat

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor
eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat

prezentat prezentat

Declarație privind 
experiența similară, 
conform Anexei nr. 12.

prezentat prezentat

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate, conform 
Anexei nr.13

neprezentat prezentat

Declarație privind 
dotările specifice, utilajul
şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului, conform 
Anexei nr. 14

prezentat prezentat

Declarație privind 
personalul de specialitate
şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru 
implementarea 
contractului, conform 
Anexei nr. 15.

prezentat prezentat

Lista subcontractorilor și 
părtea/părțile din contract
care sunt îndeplinite de 
acestea, conform Anexei 
nr. 16

prezentat prezentat

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

prezentat prezentat



instalațiilor, eliberat de 
către Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică, 
conform Anexei nr. 22.
Certificat de atestare 
tehnicoprofesională a 
dirigintelui de șantier

prezentat prezentat

Ultimul raport financiar prezentat prezentat

Perioada de garanție a 
lucrărilor, minim 5 ani

prezentat prezentat

Garanție de bună 
execuție (15%)

prezentat prezentat

Certificat privind 
calitatea lucrărilor și 
protecția mediului: 
Certificat ISO 9001 și 
ISO 14001 - obligatoriu

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
Lot 1 IVIS-CONSTRUCT

SRL
6  137
570,61

1 proiect - -

SC Foremcons SRL 6  572
408,77

1 proiect + +

Primaterax-nord
SRL

6  659
531,13

1 proiect

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

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
IVIS-CONSTRUCT SRL Oferta nu corespunde cerintelor specificate in 

Anuntul de participare si Documentatia 
Standard.

Primaterax-nord SRL Preț majorat

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________        

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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



Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului 

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate și
unitate de

măsură  

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total
 (inclusiv

TVA)
Lucrări de 
construcție a 
serviciilor de 
alimentare cu
apă în s. 
Dămășcani, 
r-nul Rîșcani

SC
Foremcons
SRL

1 proiect 6 572 408 ,77 6 572 408 ,77 7 886 890,52

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 

IVIS-CONSTRUCT SRL 22.10.2022
24.10.2022

SIA RSAP
 e-mail

SC Foremcons SRL 22.10.2022
24.10.2022

SIA RSAP
 e-mail

Primaterax-nord SRL 22.10.2022
24.10.2022

SIA RSAP
 e-mail

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

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:
enumirea Întreprind Numărul Cod Valoarea contractului Termen de



operatorulu
i 

economic

erea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

străin

și data
contractului/

acordului-cadru
CPV

valabilitate al
contractului/

acordului-
cadru

fără TVA
inclusiv

TVA

SC 
Foremcons 
SRL

Cu
capital

autohton
Nr.110 07.11.2022 4520000

0-9
6572408,77 7886890,52 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 achiziții

_________Chibzii Tatiana_______________                                _________________

             (Nume, Prenume)                                                           (Semnătura)

                                                                                                         L.Ș.















I

model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice r
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.8 din 26.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantfl:

Denumirea autorititii contractante Primaria s. Cazaclia
Localitate UTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin. 99
IDNO t007601004445
Adresa UTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin,99
NumIr de telefon 0(29 I) 6t -0-99 : 0(291) 67 -2-36
Numir de fax 0(2er) 67-7-28
E-mail oficial e-mai I : cazaclia.pri maria(@m ail. ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Biicli Tatiana, 0(291) 67-0-99,
e-mail : cazaclia.primaria@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd
rAltele: [Indicali/

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucrdri r

Obiectul achizi{iei PeroncrpyKrla.f, fa3ocna6xenr.rs AI4T lercxoro
ca2la ]lb 1 n c. Kasaruzs rla4rrp-IlyHrcKofo
pafi,ona, ATO faraygzs (IOBTOPHO)

Cod CPV 45200000,9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (fn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisii)

Coorsercreze o(feprrr BceM 3arrparrrr{BaeMbrM
rpe6onanzxna

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.lntender.gov.mdl

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 6645 41 686080
Link-ul: https ://achizitii publice
md/ru/cabinet/achizitii/li st

Data publ ic drii : 3 0.09 .2022
Platforma de achizitii publice utilizati r achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autorititii contractante

r Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
cazaclia.md

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: 30.09.2022
Link-ul: https://achizitii publice
md/n r/cab inet/achizitii/li st

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizi[ie
rLicita{ie electronicd nCatalog electronic



t

Sursa de finan{are rBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicati/

Valoarea estimat[ (lei, fdrd TVA) 726 213,00

3. Clarific[ri privind documenta(ia de atribuire:

(Se va completa in cqzul in care au fost solicitate clarificdri)

4. Modiliclri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in c(tzul tn care aufost operate modificari)

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de
cltre operatorii economici:

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

Rezum atul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pdni la tennenul-limitl (data 14.I0.2022,ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. I.I. (ME$TER CHIMISLI)) 100260s001458 Administrator:
Chimisli Harlampi

2. S.C. (TURNACONSTRUCT> S.R.L. 1014611000965 Administrator:
Ghioroelo Gheorshi

3. S.R.L. (TEHNOGAZMONTAJ>) r0036110090s2 Administrator:
Ghenov Ivan

Denumire document
Denumirea operatorului economic

I.I. (ME$TER
CHIMI$LI)

S.C.
(TURNACONSTRUCT)

S.R.L.

S.R.L.
(TEHNOGAZMONTAJ)

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

Propunerea tehnicd DTEZEI]TAI prezentat ptezefial
Propunerea financiard orezenlat prezentat prezentat
DUAE orezentat prezentat prezental
Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat prezental

Se

Documente de calificare
ya consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

E4unrrfi eeponeficrzfi
IOKyMeHT no
3aKynKaM (EEn3)

prezental prezentat prezenlal

O$epra prezentat prezentat prezenlat



Jlorzurruue cMerbr
(Devizele locale),
Ilpl{nafaeMlle K
odepre

ptezental ptezental prezental

3aseKa Ha yr{acrue orezenlal ptezenlal DrezenIaI

[errapaqux
o ,ueficrerlreJrbHocrr4
odeoru

ptezenlat prezerfial prezenlal

EaHKoecna.fl fanaHrns Drezental DtezerfiaI prezental

fpa(pur BbrrroJrHeHrrt

oa6or
neprezentat prezentat prezental

.{exnapaqra;r o cxo)KeM

OfIbITE

KIIIV

[ernapaqus o crucKe
ocHoBHbrx pa6or,
BbIIIOJIHEHHbIX 3A

uocneguzil ro4
Ae.f,TenbHocTLr

prezenlal pTezenlaI prezerfiat

lerroHcrpaqul
.{ocryna K

r{HcrpyNleHTaM,
yCTaHOBKaN,I ululu
TexHI4rrecKoMy

o6opy4onaunro,
Heo6xo4ur,rofo An.s
HaAne)Kaulefo

I4CTIOJIHCHI{'I

AoroBopa,
rroAnexarrlero
TIDI4CVI(NEHI4IO

prezental prezental prezental

.{euoncrpaqlu
AOCTyrra K rrepcoHany,
neo6xo4ur,roMy Ant
cooTBeTcTByroqero
BbrrroJrHeHrrs IIpeAMeTa

AOrOBOpa,
rroAnex(arIIefo
IIpucylKAeHrrro
(cuequannsuponannrrfi
IlepcoHaJr, urparorquft
BaxHyro ponb B efo
srruorHeHrau)

prezentat prezerfiat prezeffial

BrrnorHeHze
o6sgaremcrB rro
OIINATE HAJIOIOB,

c6opon rr B3HocoB

coIII4a,rl6HOfO

CTDAXOBAHI,Ifl. B

neorezentat prezentat prezentat



COOTBETCTBI{I{ C

AeficTByrorr{r4Mr4
3AKOHHbIMI{

TIOIOI(EHUqMI4

Pecny6naru Mor4ona
I4JII,I CTpaHbr ero
pgrkrcrpaqrrr4

flo4rnepx4eHr4e o

pefr{cTparlr4r4

ropuAur{ecKoro nuua B

COOTBgTCTBIIII C

3AKOHHbIMPI

NOJIO}KEHI'If,MI,I CTPAHbI

perrrcTparlr4r{

odepenra

neDrezentat prezenlat prezerLlat

@nuancoebrft orqer Drezerfiat Drezentat prezentat

Cnr,rAerenscrno
upoQeccnoHaJrbHo-
rexnzqecrofi
arrecrarlrrr{ npopa6a

prezenlat pfez,enlat prezenlat

fapanruftuufi neprao4

AJI'I BbIIIOJIHCHHbIX

na6or

prezental prezental prezentat

Ceprn(furcar o6
oTKpbrTr,rr4

6anroncroro ctlera

ptezenlat prezentat pTezenIai

Ceprn(fuxaur
COOTBCTCTBI,I'

OCHOBHbIX

r{cnonByeMbrx
MATEPUAJIOB

ptezental prezental ptezerfial

I4snerqeuue na
yqacTue B

rocyAapcrBeHHbrx
3aKynKax pa6or n
o6racru
cTpor4TenbcTBa r{

cHaprlKeHrllr (Aviz)

neprezentat ptezenlal neprezenlal

Pyxono4crBo rro
KatrecrBy (manualul
calitatii)

prezentat prezenlal neprezentat

(InJbrmalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prex,entat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

7. Informalia privind corespunderea ofeftelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(fdra

TVA)+

Cantitate

;i unitate
de

misuri

Corespun
derea cu
cerinfele

de
calificare

Corespundere
acu

specificafiile
tehnice

4



Lot 1

Peroncrpyr{rax
ra:ocHa6x<eura-rr

AIIT 4ercxoro
ca.uaJ\b 1 e c.
Kagarrurs
rla4rrp-

Jlynrcrcoro
pafioua, ATO
f arayznt
(rroBToPHo)

I.I. (ME$TER
CHIMISLI>

558 614,25 mr/ryr2lryr3 -l-

S.C.
(TURNACONSTRU
CT) S.R.L.

597 470,10 mrltvr2lrur3 + +

S.R.L.
(TEHNOGAZMONT
AJ)

652 400,73 ttrr/tvr2hvt3

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, -t " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justifrcarea pre(ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitdrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

ucx. Ns 67
OT

17.r0.2022
r.

I.I. (ME$TER
CHIMISLI>)

O6ocuonauue
rrpeAocraB.rrennoii
orfepru c aHopMaJrr,Ho
3aHuxeHHoii qeuofi n
orHorrreHrm pa6or,
IIOAJIE)KAIIIIIX

B[,IIIOJIHeHItIO, KOTOpafl

cocraBJrrrer ueuee 85
IIpoqerrToB cTorrMocTrr
pa6or, pacc.ruraunofi
flpunepuefi c.

Kagarcrurr
(rarcynaroquu
opraHoM) B

ycTaHoBJIeHHOM

IIoprrAKe.

I.I. (ME$TBR
CHIMI$LI>> pa:racufler rr
yTorIHqeT, qTo 3 aHIIII(eHIIe
rleHr,r pa6or or cnrernofi
cToIIMOCTIT, BLI3BaHO

orrrrrMrr3 aqlrefi p a cxoAoB
Ha TpaHcrropTHbre
pacxoAbl, HaKJIaAHbre
pacxoAbr rr Ha nJraHoByr0
npu6rur,, a raKlr(e 3a cqer
CKTIAKII IIO CTABIIIIIKOB
MaTepuaJroB rr
o6opygonauun
(upurcna4r,rB arorcrr crr er-
i[anrypr,l Ha ocHoBHbre
MaTeprraJrr,I u
o6opy.uonaurre u
rapanrufiHoe rrrrcr'Mo Ha
BbrrroJrHeHue pa6or).

OT

t7.10.2022
I.

S.C.
(TURNACONSTRUCT)
S.R.L.

O6ocnoraulre
rrpeAocraB.ueuHoii
or[epru c aHopMaJrr,Ho
3aHrrlr(eHHoft qeuofi n
orHorrreHrrlr pa6or,
rroAJrexauux
Br,rrroJrHeHrrlo, KoTop aq
cocraBrqer ueuee 85
lporleHToB cTolrMOCTrr
pa6or, paccunrannoii
Ilpuruaprrel"r c.

Culrxeuue qeHbr

AocrrrrHyro sa cqir
CHU}KEHUS BEJIIIqIIH6I
IIaKJIaAHLIX U

TpaHcnopTHbrx pacxoAoB rr
cuernofi upu6r,r"rur, a

Tar(}Ite [puMeH_seMbrx
HAqIICJIEI{TIbIX

rcoa![rpnqueHToB. Haruu
TIOCTABIIIIIKI{

cTporrTeJrbHbrx



KasaKruq
(rarcyuaroqzu
oprauovr) n
ycTaHoBJIeHHOM

ropqAKe.

MaTeprraJroB
ocyuecTB Jrrrr0T Ao cTaB Ky
cTporrTeJIbHbrx
MaTeprraJroB rrpflMo Ha
o6rercr, [pr{ SToM rleHa
HEOTAEJII{MA OT IIEHbI
IIO CTaBTTIUKa Ha MaTepIIaJI.

9. Ofertan{ii respinsi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resDinserii/descalifi cirii
I.I. (ME$TER CI{IMI$LI) Tarc r<arc or[epra He orBerraror rpe6onaHrrqM,

r{3 Jr o?r(eHHbrM B A O KyMeHT ar\rrrl rr o [p rrcy?r(AeHrrr0
(n.b) u.(6) cm"69 3axous JYp l3l om 03.07.2015 z. o
zo cy d ap cmg e HH b rx s a xv nxax)

S.R.L. (TEHNOGAZMONTAJ> Tarc rcar< o$epra He orBeqaror rpe6onaHrrqM,
II3 JIOIK€HHI,IM B AO KyMeHTaquII U O [p u CylIqeHI,Irc
(n.b) u.(6) cm-69 3axona Jyb 131 om 03.07.2015 z. o
eo cy d up cm6 e H Hbtx s a xv n xax)

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-prej o
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mqi multe criterii de atribuire, se yor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea ooeratorului 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:
6



(Se va completa fn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. In urma examiniri, evalu[rii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Pa6o'rat rpylna llpranaspzn c. KasaKnut rlo 3aKynKaM pa6or paccMorpeJra, orleHr4Jra r.r conocraB;grra
o$epru ncex oftepeHToB, rIpI,IHtBIrIux yqacrr,re B rocyAapcreeHHoft 3aKyrrKe rrocpeAcrBoM 3arrpoca
IIeHoBbIx o(fepr (pa6oru) no o6terry <PeroncrpyKrlkrr rasocHa6xronus AI4T Aercxofo cala Ns I e c.
Kag aKruzs r{a4up-JlyHrcKoro pafi oHa, ATO f araysraa (IIOB TOPHO) ) .

B p*ynbrare pa6orrl Ha ocHoqaHult cm. 70 3arcona Ns 131 om 03.07.2015 zoda o
zocydapcmgeHHbtx sqKynKqx, pa6ouefi rpyuuoft 6ruro eruBJreHo, rrro [peAcraBJreHHbre o$eprrr
(Srananconbre rrpeAnoxrennx) o(fepenroe i.I. <vEgrER CHIMI$LI> u S.C. (TURNACONSTRUCT>
S.R.L. c aHopManbnofi ganraxennofi qenofi B orHolrreHunpa6or, rroAnex{aulr{x BbrrroJrHeur{ro, Koropbre
cocraBJUIIor MeHee 85 [poIIeHToB cror,rMocrr.r pa6ot, pacc.ruranHofi llpuuspnefi c. KasaxJtru
(saxynarorqvM opraHou) n ycraHoBJreHHoM rroprAKe.

Ha ocuoaaHuu Lt.(4) cm.I7 3arcoua lW 131 om 03.07.2015 zoda o zocydapcmneHHbtx 3etgmK(Dc,

pa6oqat rpynna (ucxo4rrqufi Ne 528 or 14.09.2022r.) rpoclrr oSepeuron i.t. <trlEgfER CHIMI$LI>
u S.C. (TURNACONSTRUCT> S.R.L. B nl{cbMeHnofi (fopnae o6ocnosar6 rrpeAocraBneHHyro qeHy,
rIpeAcTaBI{Tb pU}3b{CHeIlvIs. v. yTotIHeHr4{ rro AaHHoMy Borrpocy, c ilpr{Jro)KeH}reM noATBepxAaroqvx
AoKyMeHroB, HarpaBLIB orBer Ha eJreKrpoHHyro uoqry cazaclia.primaria@mail.ru ao 17:00 qacoB

22.09.2022 r.
o6ourosaHns,or ogepeHron l.I. <vEgrER CHIMI$LI> u s.c. (TURNACONSTRUCT) S.R.L.

6ruru noJryqeHbr 14 u3yqeubr pa6o.refi rpynnofi.
B pesynrtare pa6orrr, pa6oveft rpynnoft TaKXe 6rrno nrrsnJreHo, rrro B rrpeAocraBJreHuoM rraKere

AoKyMeHroe o(pepeHra i. I. < tUn gfER CHIMISLI> orcy:rcrByror :

-ceprufrunat o6 orcyrcrBlrll vrrvl HaJrkrrrI4LI 3aAoJIXeHHocrrr [epeA HarlrroHanbntrvr uy6nr{rrnbrM
6ro4xrerolr;

-cBllAereJrbcrno/peurenue o perI4crpallIau [peArrprlsrus. vr. Bbrrrr4crca (Extras) zs focyAapcrBeHHoro
peecTpa ropr4Ar4qecK ux nvr\;

-LBBeIrIeHI4e Ha yrlacrl4e B rocyAapcrBeHHbrx 3aKyrrKax pa6or s o6racru crpor4TenbcrBa r.r cHapsxeuzt
(AVrz).
Tarxe n rpa(puxe pa6or o(pepeura i.I. <UngTER CHIMI$LI) yr(a3au cpor 60 (urecrr4ecar)
KaJIeHAapHrrx 4ueft Ant BbITIoJIHeHI{-f, pa6or, a B AoKyMeHTarIrrr4 rro [pr4cy]r(AeH]rro, n nymre 12

o6rsnreuur Ha yqacrue, 3aKyrIaIoqI,IM opraHou 6rrrl 3arrporren cpor I (oazn) KaneHAapHrui uecxq. B
BIIAy roro, 'ilo pa6orsl rro peKoHcrpyKllllu ragoura6xuons AI4T AoJrx(Hbr [por{3BoA}rrbc{ B ,{ercrorvr
Caly, f,BJItIoilII,IMct coIII4anbHbIM o6rerroru I{ Ha KoHy oronr.rreJrbnrrft nepzoA, cpoK BbIrIoJrHeHr4.rr

pa6or n 60 (urecrr4ecxr) KaneHAapHrrx 4neft rpafine He npr{eMneM Anr 3aKyrrarcrqefo opraHa.
Tapre pa6ouefi rpyuuofi 6ruro BruIBleHo, qro B rrpeAocraBJreHnoM rraKere AoKyMeHToB

o(f epeura S.R.L. ( TEHNO GAZMONTAJ> orcyrcrByror :

- Il3BeIrIeHI{e lrayv.acrve B rocyAapcrBeHHbrx 3axyrrKax pa6or e o6racru crpokrrenbcrBa r,r

cuaprx(eHr4t (AYIZ);
- pyKoBoAcrBo no KatrecrBy (manualul calitatii).

Ha ocuoeauuu n.c) u.(3) cm.26 3arcoua lW 131 om 03.07.2015 z. o zocydapcmleHHbtx sqKynKax,
llpuuepuefi c. Kagarrua (:arynarolql{M opraHorr,r) 6rrn nu6pan xpurepufi [pucy)r(AeHr{r AoroBopa
((caMafl HU3Itaq rleHa>).



Hs ocuoaaHuu,1.(1) cm69 3arcoua Np 131 om 03.07.2015 z. o eocydapcmBeHHbtx 3aKynKax,

pa6ouax rpymra paccMorpeJra, orleHr{Jra 14 colocraBrrna [peAocraBJleHHbre o(fepru 6ez yuacrux

o(fepenron v Apyrfix y[onHoMor{eHHbrx Jrr{q.

Ha ocHoeaHuu q.(2) cm.69 3arcoua Ne 131 om 03.07.2015 e. o zocydapcmleHHdx saKynKax,

3aKynarcrqufi opran onpeAenrer BbrrrrpaBrxyro o(f epry, uclloJlb3yx xpurepufi rpucyll(AeHux z Qar<roprr

orIeHKr4, rrpeAycMorpeHHbre B AoKyMeHTaIIuu rlo [pucy)KAeHIrIo.

Ha ocuoeauuu n.b) u.(6) cm.69 3arcoua Ns 131 om 03.07.2015 z. o zocydapcmreHHbtx saKynKax,

3aKyrrarcrqzft opran He aKrlerrryer or[epru or[epeuton i.I. (ME$TBR CHIMI$Lb u S.R.L.
(TEHNOGAZMONTAJ>, TaK KaK or[epru He orBeqaror rpe6onanunu, rr3Jro]r(eHHbIM B

AoKyMerrTarlrru IIo [prrcy)nAerrurc.
Bsrurpanurefi npu:uaircr or[epra S.C. (TURNACONSTRUCT> S.R.L., raK KaK

rrpeAocraBneHHbre oQepra v. AoKyMeHTbr coorBercrByror BceM 3asBreHHbrM rpe6onanuru,

[peAycMoTpeHHbIX B AoKyMeHraIIuu ro rIpH cy)KAeHIrIo.

Pa6oqaq rpyrra pemrrJra [pr{3Harr, no6egnreneu rocyAapcrsenuoii 3aKynKrr

rrocpeAcrBoM 3arrpoca rleHoBr,rx oQepr (pa6oru) no o6rercry <<Penoucrpynlllrfl ragocua6xenuq
AI{T Aercrcoro caAa J\} I s c. Kasamruq Llaqup-JlyHrcKoro pafiona, ATO farayrun
(IIOBTOPHO)) o i[ ep eura S. C. (TURNACONSTRUCT) S.R.L..

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7I alin. lit

Arqumentare:

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Cantitate
gi unitate

de m[sur[

Preful
unitar
(firl
TVA)

Pre{ul
total
(flrd
TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Pexoncrpyrqr,rr
ragocna6x<enz-f,
AI4T Aercxoro
caAaJtlslec.
KagaKruq
9a4up-
Jlyurcroro
pafiona, ATO
faray:ur
(rroBToPHo)

S.C.
(TURNACONSTRUCT)>
S.R.L.

ulrlv,2/w3 549 470,10 549 470,10 716 964,12

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I. (MESTER CHIMISLI) ucx.: J{q 535 or 19.10.2022 e-mail: mester-s@mail.ru
S.C. (TURNACONSTRUCT)

S.R.L.

ucx.:J\! 535 or 19.10.2022 e-mail : edgar -p @inb ox.ru



S.R.L.
(TEHNOGAZMONTAJ)

prcx.: Il! 535 or 19.10.2022 e-mail :tehno gazmontaj_3 @mail.ru

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 t at Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzutela afi.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

t 6 zllein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile incanlnetransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

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

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
milloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax I

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldovd.

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii rJe durabilitati ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)

Denumirea
operatorul

ui
economic

Int
rep
rin
der
ea:
Cu
cap
ital
aut
oht
on/
Cu
cap
ital
mi
xtl
aso
cie
re/
Cu
cap
ital
str
lin

Numdrul
si data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

farfi TVA inclusiv
TVA

s.c.
(TURNACO
NSTRUCT)
S.R.L.

152 26.r0.2022 4s200000-9 597 470,10 716 964,12 3r.12.2022



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

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenla dare cle seamd, grupul de lucru declard cii termenul de aEteptare pentru tncheiereu
conlractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute cle art. 32 alin. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd tn cazul clepunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solttlionate.

Prin prezenta dare cle seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectituclinea clesfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartii rdspandere codorm preveclerilor legale tn vigoare.

C on du c Ito rul grup ului d e lu c ru p entru achizitii.,.,.'!.':r t"

UZUN ANATOLI
(Nume/ Prenume) (Semndt
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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.ocds-b3wdp1-MD-1664198450644 din 07.11.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primaria s.Hiliuți, rl. Rîșcani 
Localitate s.Hiliuți, rl. Rîșcani 
IDNO 1007601003068 
Adresa s.Hiliuți, rl. Rîșcani 
Număr de telefon 069441672 
Număr de fax 0256 45 2 36 
E-mail oficial  zinaida.matei@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Zinaida Matei, 0 256 45 2 36 

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 extindere a sistemului de iluminat stradal  
din s.Hiliuți, rl.Rîșcani  

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-b3wdp1-MD-166418450644 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064472/ 
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: 
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  □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) 422 241,28   lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064472/
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data publicării] 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 11.10.2022, ora 08:30), au depus oferta  1 (una) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
             IDNO Asociații/administratorii 

1. SRL”Electromontaj-Nord” 1003602007238 Ciobanu Galina 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL”Electromontaj 

- Nord” 
     

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) 

      

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

Anexa 7 prezentat      
Anexa 8 prezentat      
Anexa 10 prezentat      
Anexa 12 sau Anexa 
13 

prezentat      

Anexa 14 prezentat      
Anexa 15 prezentat      
Anexa 16 prezentat      
Informații generale 
despre ofertant 

prezentat      

Extras prezentat      
Declarație privind 
garanția lucrărilor 

prezentat      

Certificat de la IF 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  

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
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(fără 
TVA)* 

Lucrări de extindere 
a sistemului de 
iluminat stradal  din 
s.Hiliuți, rl.Rîșcani 

SRL”Electromontaj 
-Nord” 

279 303 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 

    

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

  

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut                          
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

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

Lucrări de extindere a 
sistemului de iluminat 
stradal  din s.Hiliuți, 
rl.Rîșcani 

SRL”Electromontaj 
- Nord” 

1 279 303 279 303 335 163,60 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL”Electromontaj-Nord”” 25.10.2022 e-mail 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
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 

SRL 
”ELECTROMO
NTAJ – NORD” 

Autohton 43 
07.11.2022 45000000-7 

279 303 335 163,60 
31.12.2022 

 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                            Alexandru SANDU____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 



model-tip

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice g
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а proceduriide atribuire п

пr,74 dtn 02,11.2022
1. Date сч rе la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritйtii rэопtrасtапtе IMSP Spitcrlul Clinic Municipal ,,SfAnta Treime"

Localitate MD-2068 rnun. ChiqinЁu, str. Al,ecu Rursso, 1l

IDNo 1 003600 l 52592
Adresa mun. Chisinёu, str. Alecu Russo, 11

Numйr de telefon 02244||85,0224з82з-l
Nчmйr de fax 0224411,85

E-mail oficial actrizitii. sf. trеiше@s!цаЦ.ýопц

Adresa de internet www.treime.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlqfоп,

e-mail)
Tatiana Hainitchi

2, Date сч privire la procedura de а.triЬчirе

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate ИСеrеrеа ofertelor de рrе}чri ulicita;ie deschisй
пАltеlе: flпdicatil

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
асоrdчlui-саdrч

вuпuriи ljervicii п Luсrйri п

Obiectul achizifiei СопsumаЬilе oftalmologice репtru апul 2022,

repetat

Cod СРV 33 l 40000-3

Ехрчпеrеа motivulrri/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire, (,le va iпdiса сliп cadriцl
portalului guvеr,паmепlаl
www.tцtепder.gоv.md)

Nt 2l065404
Lirrk-ul: https://rn(ender.gov.rдgYg:nders/ocds-
ЬЗwdр l -М D-|6654'7'7 3 ]085б?!ab==conltract-notic9

Data publil;йrii: l l.|0,2022
Platforma de achizitii publice utilizatй И achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul drэ

achizi{ii publice а autoritй{ii contrar:tante

йDа пNu
Link-ul сйl.rе planul de achizilii publice publicat:
hшp://treime.md/

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (luрd са) Data:
Lirrk-ul:

Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de a,tribuire
(dupd caz)

BAcord-cadru пSistem dinamic de achizilie
ИLicitaIieelectronicй пСаtаlоgеlесtrопiс ___

Sursa de fiпап{аrе пBuget de stat; ИBuget CNAM; nBrrget CNAS;
пSurse exteme; ИAlte surse: Surs,e proprii

Vаlоаrеа estimatй Qei, Jdrd ТVД) 28I 175

Data solicitйrii clarificirilor
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬuirез NU ДU FOST,



Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de
сIаrifiсаrе
Ехпuпеrеа succint5 а r,isрuпsului
Data transmiterii

4, Modificйri operate in documentafia de аtriЬчirе: NU ДL| FОSТ
va completa iп cazul iп care аu

5. Рf,пi la tеrmепчl-llimitй data 20.10.2022, ora 10:00 oferta 2 оfеrtап
rDNo

I 002600046359
1 003б0006977 3

Сопfоrm dфц!рцýЦЗýА!
Mteпd_er

б. Informa{ii privind оfеrtеlе depuse qi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de
citre ореrаtоrii economici

Rezumatul modificйrilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de iпfоrпrаrе (dupd

Termen-limiti de depunere qi deschidere а оfеrtеlоr
prelungit (dupd caz)

A,socia{iii/
adlministra,torii

Denumirea operatorului economic

DITA ЕSтFдRм Jiл.Z
Leпsess Gruр SRL

rе есопоmlсl:

Denumire dосumепt
Denumirea ореr:rtоrч чr economlc

DIТД ESTFA.RM
s.л.,

Lепsеss Grup SДL

DосuппепtеIе се constituie oferta
vа сопSmпа рriп: prezeпtat, пepr€Z€пt1t, пu cores,

I

Рrорuпеrеа tehnicй prezentat prezentat

рrорuпеrеа Гrпапсiаrб prezentat t

DUAE prezentat l |__
Garan}ia pentru ofertё
(dupd caz)

prezentat prezentat

Dосчmепtе de calificare

Сеrеrе de participare la
пrосеdurа de achizitie

prezeпtat prezentat

certificat de еfесfuаrе
sistematicЁ а pl6{ilor
impozitelor,
contributiilor

prezentat prezentat

certificat de atribuire а

contului bancar
prezentat prezentat

Catalogul produsului cu
identificarea codului
pordusului ofertat

prezentat prezentat

Extras din Registru de
Stat а persoanei iuridice

prezentat preZenat

Declara{ia privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat

Pentru dispozitivele
medicale Inregistrate in
Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale

prezentat prezentat

Nr.

]
2

prezentat

2



а Agentiei
Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale
sй se prezinte - extras
din Registrul de stat al
dispozitivelor medicale
Pentru dispozitivele
medicale neinregistrate
iп registrul de stat se va
prezenta urmitоаrеlе
documente: а)
Declaralia de
conformitate СЕ gi/sau
certificat de
conformitate СЕ Ь) ISO
13485 sau ISO 900l (iп
dерепdепф de tipul

1. Informa riчiпсl со пdеrеа оfеrtеlоr сч сеriп soIil itate:

Dепumirеа
lotuIui

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
Ei unitate

de mйsurй

Corespunderea
сц cerintele de

calificare

Соrrэsрчпdеrеа
сч ýpecificatiile

tehnice
Cristalin artificial,
саmеrа
posterioara,
foldabil, monobloc,
toric asferic
Inel de tепsiопаrе
la operatii Ia

cataracta 13 mm-
l4.0 mm

Dita E|st Fаrm
Sлl,

5234б,6] 30 buc, + +

cutite incizia
соrпеапtr 2,2mm

Lепsеs Grup
Sлa

] 50000,00 l000 buc + +

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпlate se vа iпdica iп <:опfоrmitаlе сu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de

atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаl, пu соrcsрuпdе (|п cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar
cor es рuпdе с er iп| е l or de с al ф с ar е) )

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se va iпdica preyul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priyiпd "Corespuпderea сч ceriп|ele de саlфсаrе" si "Coreslluпderea cu specilica\iile tehпice" , se vа

сопsеmпа рriп: ,,*" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч еlчсidаrеа чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunclerea ofefiei cu

cerin{ele stabilite jin documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апсlrmаl de scйzut') s-

а solicitat:

9. оfеrtап

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
репtru fiесаrе lot Й
репtru mai multe loturi cumulate в
pentru toate loturile п

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl economic Iпfоrmа{iа solicit:rtй Rezmatul rispunsului
ореrаtоrulчi ec(lnomic

Denumirea ореrаtоrului economic Motil,ul respin gerii/descalifi сйгi i

prezentat prezentat



Alte limitДri privind пumбгul dte loturi саrе pot fi aПibuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica\i]
Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:
Preful cel mai scёzut И
costul cel mai scбzut п

Cel mai Ьчп rароrt calitate-pret о
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпl aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr iпdica toqte criteriile
de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pretr squ cel mаi Ьuп

calilate- coSt

Factorii de ечаluаrе valoarea din оfеrti Punctajul calculat

Dепчmirеа operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Р,опdеrеа

Denumire factorul n Ропdеrеа

Dепчmirеа operatorului ecotromic n 'Гоtаl

13. Rеечаlчаrеа оfеrttэlоr:
(Se va completa iп cazul iп c,zre ofertele aufost reeyaluate
repetatМotivul reevaluйrii оfеrtеlоr
Modifictrrile operate

4. iп urmа ехаmiпiri. evaluйrii si соmраririi оfеrtеlоr in саdrчl рrосеdчrii de аtriЬuirе s-a

decis:
ri, evaluйrii qi compa depluse in cadrul р

дtriьчirеа contractului de achizitie publicё/acordului-cadru:

in iп temeiul аrt. 7l alin. (1) lit (а)

Аrgumепtаrе
Lotul пr. 1 - se апчlеаzй motivul fiind сй пч а fost depusй nici о оfеrtй , in conformitate cu Legea
Nr.131 din 03-07-2015 privind achizi{iile publice.

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire de,spre deciziile grupului de luс:ru репlru achizi|ii se

realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3l al Legii пr. l 3I diп 3 iulie 20l5 priviпd achizi|iile publice)

6. Теrmепul de incheierea contractului

чirеа contractului de achi

Dепumirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

economic

cantitate
qi unitate

de
mйsчr5

Pre{ul
uпitаr
(fйrП
тчА)

Рrе{чl tot:ll
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Inel de tensionare la operatii
la cataracta 13 mm-l4,0 mm

Dita Est Farm SRL 30 Ьuс l744,88 52346,61 б281 5,94

cutite incizia соrпеапй
2,2mm

Leпses Grup SRL ]000 buc ] 50,00 I50000,0t|) ]8000(),00

15. Iпfоrmаrеа orreratorilor economici despre deciziile grupului de luсrч репtru achizi{ii:
Dепumirеа ореrаtо]rului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DIтд ЕSтFдRм S.R.L
Leпsess Grup SRL

28.10.22 e-mail

пtrч rеа
iп саzul iп саrе valoarea estimatё а contractului este mai
miсё decit pragurile рrечё:zчtе 1а art.2 alin. (3) al Legii
пr. l 3 l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

й б zilre in саzul transmiterii соmчпiсйrii рriп mijloace
electronic:e si/sau fax п
П 1l zile iп cazul netransmiterii corrruniclirii рriп
mijloace ,эlесtrопiсе ;i/sau fax п

iп саzцl in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este

egalё sau mai mаrе dесбt рrаgчrilе prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. l3l din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П l l zile in cazul transmiterii соmчпiсёrii рriп mijloace
electronice qi/sau fax п

П l б zile in cazul netransmiterii corrrunicf,rii рriп
mijloace electronice qi/sau fax о



(Selecta\i lеrmепul de asleptare respectal. Calculareq tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. l31 diп 3 iulie 20l5 priviпd
achizi|iile publice, iпсlusiч а termenelor de asleptare, se фсtuеаzd iп соцfоrmitаtе cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Соdului Ciyil al Republicii Moldova)

18. Informa{ia privincl achizi{ii publice durabile (achizi{ii vclrzi) (ruЬriса dati se c:omrpleteazЙ dоаr'iп
cazul in саrе la prrrcedura de achizi{ie publici ач fost aplicate criterii de durabilitate ýi s-a

Рriп prezenta dare de sеаплd, grupul rlе lacru declard сd tеrmепul de asteptare репlrа tпсhеiеrеа сопlrасtutui/сопlrасlеlоr
iпdicate afosl respectol (ехсеlлftпd cax,urile prcvdzute cle art. 32 аliп. (3) al Legii пr. I3 I diп 3 iulie 201 5 priviпd achizi|iile
pablice ), рrесum qi сd iп cazt:ll depuпerii coпlesta|iilor si/sau recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceaslea аu fosl
ехQmiполе si sоlu|iопаlе. Рriп prezeпla dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопJirmd corectiladiпea
desfisurdrii procedurii de acllizilie, fapt репtru care poarld rdspuпdere софоrm prevederilor legale tп vigoare

Conducitorul grupului de lчсru pentru achizi(ii:

17. Contractul de ас rdчl-саdrч incheiat:
Intreprind

еrеа:
()ч capital
nutohtor/
(-'ш capital
пtiх t/asocie

Numtrru]l
qi data

contractului/ асогdчlчi-
cad ru

Cod СРV

vаlоаrеа conrtractuIui
Т'еrmеп de
vrlabilitrte

al
сOпtrsсtшl ui/
acordul чi-

cadru

ý -х ,г\/ д

rcl
Сч capital

strli п

Dita Est Fаrm SRL 4б1 02.11.2022 33 140000_3 52346,61 бt2815,94 3|.122022

Leпses Grap SRL 462 02.11,2022 33 l 40000-3 150000,00 l8000(),00 3|,|22022

incheiat contract/contracte репtru lоtлоtчri саrе au fost aplicate criterii de durabilitate

Vаlоаrеа de achizi{ie сu Т!'А din сопtrасt/ сопtrасtе а lotului/loturilor
Dепtru саrе аu fost aplicate criterii drэ durabilitatt, (lei MD): (iпdicati sumа сu T'VA

Codul СРV al lotrrlui/loturilor pentrul саrе ач fost a1llicate criterii de

durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtru саrе аu fost aplicat,e
criterii de durabilitate:

Ргеlчl cel mai sсёzчt rl
costul cel mai scёzut tr

Cel mai bun rароrt calitate-preg о
Cel mai bun rароrt calitate-cost о

Dепumirеа ореrаtогчlui
есопоmiс iпсlusiiч

TVll

Аu fost apli|}ate criterii репtru achizi[ii publice durаЬilе (achizi{ii
verzi)?































model-tip

DAIR.E DE SEAMA

de atribuire a corftractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-c;adru

de anulare a procedurii der atribuire

lMorariNatal ia,0 699 7 l7 93

rnatalia morari@inbox.ru

nBuget de stat; nBueet CNAM; nBuget

nSurse externe;

51 978,15

tr
tr
TI

Nr. d','{dtn C#l*a")frrr,&, e" u{P"&L
1. Date cu privire la autoritatea contrac:tanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumireaaut@
I 003600152640
fitr. Grenoble,I49

Numir de telefon
02272 57 66Numlr de fax

E-mail oficial
Adresa de internet
ffi @ume, prenume, telefon,

"C"t*." 
ofertelor d" ptefuri nlicitatie deschisl

Pro.edura de achizitie repetatl
Bunuri r iservicii n Lucrdri n

@ractului de achizifie/

acordului-cadru R.*ttt. St t*t"-"bil"d. tip inchis pentru anul

2022,volumul IV
Obiectul achizi{iei

ffimeiului Prrivind

alegerea procedurii de atribuir2 01.c.azyt

apicdrii altor proceduri decdt licitalia

Nr:21064146
Link-ul:

ffi e ge va indica din cadrul_-portalului guvernamental

Data publictuii2lffi20n
, 
" 

*ti"it"tie.md; n YPtender'mdPl"tf".-" de achizi{ii publice utilizatii

@tinBAP (du,pdcaz)
Link-ul:
nAcord-cadrtt tr

nlicitatie electronicd

d mic
T.h"t.t ft ttttdente specifice de atribuire

Sursa de finan{are

Valoarea estimatd (l ei,

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuiire:

nAlte surse: fi I



(se va completa tn cazul in care aufost solic:itate cla,rificdri)

Data solicitirii clarifi cirilor
lrri tl!lrlirr Pwr

Expunerea succint[ a solicitirii de

clarificare
E*n,toetea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificlrilor
p,rUti.ai. in BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz

Termen-limittde depunere qi deschidere a

4. Modificflri operate in documenta{ia dle atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate moalificdri)

pand la termenul-limiti (data 10,12.2021-, <>ra 17 
-z 

00), au depus oferta 1 oferta:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documerntele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

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

cdnd documentul afost prizentat, dar nu corespundecerin[elor de calificare))

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

2

D."""tit"a operatot'ului econornic

r0t2600019967SRL "Diamedix Impex"

Den um i rea operatorului elSlgnt!!

Po*rn.ttt.l. ce constituie oferta

Documente de calificare



Denurnirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{uLl

ofertei
Gera

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Corespundere
B CU:

specifrcafiile
tehnice

Lot I R.u.tivi de laborator compattibili cu analizatorul Pentra 400

CKNAC CP SRL "Diamedix
Impex"

599,r5 3 kit corespunde corespunde

Clean-Chem CP SRL "Diamedix
ImDex"

2132,00 3 kit corespunde corespunde

Cuve citire -Segmenfi
cuvete

SRL "Diamedix
ImDex"

5500,00, 6 kit corespunde corespunde

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informasia privind "Corespunrlerea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" fn cazul .necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

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

a solicitat:

Pentru fiecpre lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri 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:

Pretul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

sau cel mai bun rqport calitate-cost)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa,tia sblicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

9, Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinseriildescalificlrii

10. Modatitatea de evaluare a ofertelor:



Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
rului economic I

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Denumirea o ul oconomlc n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelo r

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

14' in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicl:

In temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l ai Legit nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea Iotului Denumirea
operator:ului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Pre,tul
unitar

(IErn TVA)

Preful total
(fIrd'tVA)

Preful total
(inclusiv
TVA\

CK NAC CP SRL"Diamedix
Impex"

3 Kit 599,r5 I 797,'+5 194t,25

Clean-Chem CP SRl"Diamedix
Impex"

3 kit 2132,00 6396,00 7675,20

Cuve citire- Segmenfi
cuvete

SRl"Diamedix
Impex"

6 Kit 5500,00 33 000,00 39 600.00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Diamedix Impex " 21, octombrie2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic6 decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015
privind aqh izi[iile publice

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fbx n
n 11 zile in cazul netransrniterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatI a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Iaart.2 aIin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax o
J 16 zile incazu,lnetransmiterii comunic[rii
prin mijloace electronice si/sau fax u

4



Denumirea
operatoruluri

economic

SRL
,,DIAMEDIX

IMPEX"

(selectali termenul de..7;ten11,e respectat. calcularea termenelor prevdzute de L,egea nr" I3I din 3 iwlie2015 privind achiziliilu pibli,e' iiclusiv a termenelor de asteptare, se efectueozd fn conformitate cuprevederile TITLULUI IV capitttlut I (calcularea Termenului) al codulati civil al Republicii Moldova).
17. Contractul de achizi{ie/acordul_cadru incheiat:

18' rnforma{ia privindl achizi!;ii publice durabile (achizifiii verzi) (rubrica datd se completeazd doar incazul tn care la procedura:Ie achizilie pubticd aufost aplicate criterii de dwrabilitate si s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru care aifost itpticate criterii de durabilitate):

rul
ta
lului/
-cadru

Cod
cPv

Valloarea contracltului

inClrusiy
TVA

0.2022
3369
6500

-0
4l l'93,45 49 216,45

@A/Na)

(indicayi suma cu TVA)

Prin prezenta dare de seamd, gi'upul de lucru declard cd termenal cle aEtelntare pentru tncheierea
contructului/contractelor indicate a.fost respectat (exceptand cazurile prevdzute ai ;1. .lz ittn. (3) al Legii nrr.131 din 3 iulie 2015 privintt archiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi7saw
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au:fost exanrinate Ei soluyionite.

Prin prezenta dare de seamd, grwpu'l de lucru pentru ackizilii camlirmd corectitudineo alesfisurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt pentru care poortd riispundere conform pievederitor legale tn vigoa1e.

Conducitorul grupului de lucru
,1 l,/'z!t"- 4#r:4,:i+t (Semndtura)'

Pretrwl cel mcti scdzut n

Costul cel mai s:cdzut 
=

Cel mai bun raqtort colitate-prel o

Cel mai bun raport calitate-cost a

Termen de
valabilitate aI

rsontractului/acordu lu
i-cadru

31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru ar:hizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi\?

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

codul cPV al lotuluilloturilor pe,ntru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au forst
aplicate criterii de durabilitate:

Prenume)

L.$.

































DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 08.11.2022. 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s Ignăței r Rezina 
Localitate S Ignăței
IDNO 1007601005453
Adresa S Ignăței
Număr de telefon 0254 48 238
Număr de fax 0254 48 236
E-mail ludmila.toma@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Ludmila Ionașcu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea  ofertelor  de  prețuri □ Licitația  publică
deschisă □Altele: [Indicați]

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V

Obiectul achiziției Lucrari de reparatii capital a unui segment a strazii
Olimpiadei in s Ignatei

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii  de  atribuire  (în  cazul  aplicării  altor
proceduri decât licitația deschisă)

Nu este caz

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666268220270
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1666268220270?tab=contract-notice
Data publicării: 20.10.2022

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

V Da  □ Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

Sursa de finanțare VBuget  de  stat;  □Buget  CNAM;  □Buget  CNAS;
□Surse  externe;  □   Alte  surse:  din  cadrul
programului,,Satul Europian,,

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  499653,44MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost

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

1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666268220270?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666268220270?tab=contract-notice
http://www.mtender.gov.md/


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 02,11.2022,ora 9:00), au depus oferta 1 ofertant:         

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. SRL Genesis International 1010600006879 Mrug Vitalii-administrator
2.
3.
4.

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

Nr. Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Genesis
International

O.E. O.E.

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

1.1 DUAE prezentat
1.2 Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat

1.3 Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr. 8)

prezentat

1.4
Garanția pentru ofertă  - 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA  (anexa 
nr. 9)

prezentat

2.  Propunerea economică și financiară:

2.1

Informații/documente  privind
capacitatea  economică  și/sau
financiară  (Cifra  medie  de  afaceri
pentru  ultimii  3  ani,  nu  mai  mic  de
1000 000,00 lei)

prezentat

2.2

Declarație  privind  situația
financiară  pentru  perioada  de
gestiune  anterioară
(Disponibilitatea de bani lichizi –
minim de 30% )

prezentat

2.3 Lichiditate generala (nu mai puțin
de 100%)

prezentat

2.4 Ultimul raport financiar prezentat
3. Propunerea tehnică  și profesională: 
3.1 Documentația  de  deviz  -

Formulare  Devizelor:  3,  5  și  7,
conform Formularului de deviz nr.

prezentat

2



1, din (anexa nr. 23)

3.2
Grafic  de  executare  a  lucrărilor
Conform Documentația standard 
(anexa nr. 10)

prezentat

3.3

Declarație  privind  experienţa
similară în ultimii  5 ani Conform
Documentația standard 
(anexa nr. 12)

prezentat

3.4

Declarație  privind  lista
principalelor  lucrări  executate  în
ultimul  an de  activitate  Conform
Documentația standard 
(anexa nr. 13)

prezentat

3.5

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

prezentat

3.6

Declarație  privind  personalul  de
specialitate  propus  pentru
implementarea  contractului
Conform  Documentația  standard
(anexa nr. 15)

prezentat

3.7

Lista  subcontractanților  şi
partea/părţile  din  contract  care
sunt îndeplinite de aceştia (anexa
nr. 16)

prezentat

3.8 Informaţii  privind  asocierea
(anexa nr. 17)

prezentat

3.9 Angajament  terţ  susţinător
financiar (anexa nr. 18)

prezentat

3.10

Angajament  privind  susţinerea
tehnică  și  profesională  a
ofertantului/grupului  de  operatori
economici  -după caz; (anexa nr.
19)

prezentat

3.11 Declaraţie  terţ  susţinător  tehnic
(anexa nr. 20)

prezentat

3.12 Declaraţie  terţ  susţinător
profesional (anexa nr. 21)

prezentat

3.13

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

prezentat

3.14

Declarație cu privire la specialiștii
atestați  în  construcții,  care
activează  în  cadrul  întreprinderii
în domeniul: Instalații și rețele de
alimentare cu apă și canalizare

prezentat

4. Documente de calificare:
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

4.1
Certificat/ decizie de înregistrare a
intreprinderii/Extras  din Registrul
de Stat al persoanelor juridice

prezentat

4.2
Certificat  privind  lipsa  sau
existența  datoriilor  la  Bugetul
Public  Național,  eliberat  de
Inspectoratul Fiscal

prezentat
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4.3
Certificat de atribuirea a contului 
bancar, eliberat de bancă 
deținătoare de cont

prezentat

4.4

Declarație  privind  perioada  de
garanție  asupra  lucrărilor  de
construcția (Perioada de garanție
pentru lucrările prevăzute este de
3 ani.)

prezentat

4.5
Declaraţie privind prezentarea 
mostrelor (în termen de 3 zile 
lucrătoare)

x

5. Documente solicitate de la ореrаtоrul economic declarat invingător:

6.1

Declarație  privind  confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea  acestora
în  situația  condamnării pentru
participarea  la  activități  ale  unei
organizații  sau  grupări  criminale,
pentru  corupție,  fraudă  și/sau
spălare  de  bani  (ordinul  M.  F.
nr. 145 din 24 noiembrie 2020)

x

6.2

Garanţiei  de  bună  execuţie  10%
din  valoarea  contractului
(conform  Documentația standard,
punct.  98)retinere  succesiva
directa din plata cuvenita

x

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Prețul ofertei 
(fără TVA)*

Cantitate și
unitate de

măsură

Corespunderea
cu cerințele de

calificare

Corespunderea
cu specificațiile

tehnice
Lucrari  de  reparatii
capital a unui segment a
strazii  Olimpiadei  in  s
Ignatei

SRL Genesis 
International 499653,44 1 proiect + +

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

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

4



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: nu sunt

(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

13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

5



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

Cantitat
e și

unitate
de

măsură  

Prețul
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total
 (inclusiv

TVA)

1

Lucrari  de  reparatii
capital a unui segment a
strazii  Olimpiadei  in  s
Ignatei

Compania
Genesis

International
SRL

1 proiect 499653,44 499653,44 599584,12

x Total pe procedura: x x x 499653,44 599584,12

Anularea procedurii de achiziție publică: nu au fost anulată

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.            
Argumentare:  _______________________________________________________________

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL Genesis International Scrisoare nr. 152 din 04,11,2022 Email.drumuri.gi@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)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

(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).

3. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Valoarea contractului

6



Denumirea
operatorului 

economic

Întreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

străin

Numărul
și data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

fără TVA inclusiv TVA

Compa 
Genesis 
Internationa
l SRL

Cu capital
autohton 053 08,11.2022

45
23

31
42

-6

499653,44 599584,12 31.12.2022

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) nu au fost aplicate    
(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:

                               Alexandru Calaraș                    _____________________

                                                                                                L.Ș.
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr.8 din 08.11.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Agentia Nationald Transport Auto
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1 008601 00061 7
Adresa Mun. Chfuindu, strada Aleea Gdrii nr.6
Numir de telefon 022-320-960
Numir de fax
E-mail oficial j ubea.vasile@anta. gov.md
Adresa de internet www.anta.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Vasile Jubea

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de
atribuire aplicate

n cererea ofertelor de preluri n Licitafie deschisd M Altele: Achizilie
de valoare micd

Procedura de achizitie
repetati (dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului
contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri M Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizitiei Produse petroliere
Cod CPV 09 1 32000-3; 091 34200-9
Expunerea
motivului/temeiulur
privind alegerea
procedurii de atribuire (in
cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita!ia
deschisd)
Procedura de atribuire (se

va indica din cadrul
portalului guvernamentol
ywut.mtender.sov.md)

Nr: qsds- h3wdp 1.--M.P:1 6Q4282I1 27 38
Link-ul : https ://achi zitii.mdho lpublic/tende r l2l0 6457 0 llotl r r 602081 l

Platforma de achizi{ii
publice utilizatl

V achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl
in planul de achizi{ii
publice a autoritlfii
contractante

MDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://anta. gov.md/sites/default/fi les/Plan%20achizitii%2OANTA.pdf

Anun{ de intenfie publicat
in BAP (dupd caz)

Data:-
Link-ul:

Tehnici qi instrumente
specifice de atribuire

nAcord-cadru nSistem
nCatalos electronic

dinamic de achizilie Mlicitalie electronicd



(dupd caz)

Sursa de finan(are EI Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; lSurse externe;

rAlte surse: flndicatil
Valoarea estimati (lei, fdrd
TVA)

266000.00hei

3. Ctarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuirez@1!ry!
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate

de citre operatorii economici:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Exnunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pffni la termenul-limit[ (data 13.10,2022, ora 14:00), a depus oferta un singur ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. i.c.s. Lukoil-Moldova S.R.L. I 002600005897 Feyruz ISAYEV

Denumire document
Denumirea operatorului economic

I.C.S. Lukoil-
Moldova

S.R.L.

(Se

Documente ce constituie oferta
vq consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespu@

Propunerea tehnicd Prezentat

Propunerea
financiard

Prezerrtat

Garan(ia pentru
ofertd

Prezentat

Documentul unic de

achiztlii european
(DUAE)

Prezentat

(Se
Documente de calificare

vo consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corg;pvncfe)

Declara(ia privind
conduita eticd ;i
netmplrcorea ln

Prezentat



practici frauduloas e qi
de corupere
Certijicate de

conformitate
Prezerfat

Extras din registrul de
stat al persoanelor
iuridice

Prezentat

Certificat de atribuire
a contului bancar

Prezentat

C e rtiJic at de efe ct uar e

sistematicd a pldlii
impozitelor,
contributiilor

Prezerrtat

Lista sta(iilor de
ulimentare ca petrol

Prezentat

Declaralie privind
conjirmarea
identitd(ii
beneJiciarilor efectivi

^yi netncadrarea
acestora tn situa(ia
condamndrii pentru
participarea la
uctivitdli ale unei
organizalii sau
grapdri criminale,
pentru coruplie,

fraudd gi/sau spdlare
de bani.

Prezentat

Declaralie privind
lista principalelor
livrari/prestdri
efectuate in ultimii 3
ani de activitute

Prezerfat

Declaratie privind
valabilitutea ofertei

Prezentat

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

dicumenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(ftra

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

califrcare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot unic:
Benzind A-95

i. c. s. Lukoil-
Moldova S. R. L.

222114,58

5125 litri
+ +

Motorind
Iarnd/Vard

5500 litri



* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,,1" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta,tia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de sclzut) s-a
solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitat[ Rezmatul rdspunsului
operatorului economic

9. Ofertanlii respinqi/descalifica(i: nu au fost

DenumiiCa.oberato rului economic Motivul respinserii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile M
Alte limitdri privind numerul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicali:

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferti 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 tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul,reevaluirii ofertClor
Modificirile operate

14, in urma examiniri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
masura

Pre{ul
unitar

(fIrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Prelul total
(inclusiv
TVA)

Lot unic:
Benzind A-95

I C. S.
Lukoil-
Moldova S.

R. L.

5125litri
19,78 101389,58 r2t667,50

Motorind larnd/Vard 5500litri 2r,95 120725,00 144870,00

TOTAL 266537.50

Anularea procedurii de achizi\re public6:

intemeiul art.71 aIin. lit

Arsumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

J 6 zileincazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizigiile pub I ice

n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute Iaart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comurucanr
prin miiloace electronice si/sau fax r

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I.C.S. Lukoil-Moldova S.R.L. t9.r0.2022 e-mail
duitru. simonov@lukoil.md

;i la adresa
Mun. ChiEindu, str.Columna nr.
92

17. Contractuldeachizitie/acordul-cadruincheiat:

Denumirea
operatorul

ul
economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

striin

Numirul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

. tl



I.C.S.
Lukoil-

Moldova
S.R.L.

Capital
strdin

89

24.t0.2022

09 I 32000-
3.

09 I 34200-9

222114,58 266537 "50lei 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinute qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd
de achizitrie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Sergiu Cecoi
(Nume, Prenume)

Au fosi aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizilii
verzi)?

NU

Valoarea de achizifie 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:

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pret tr

Cel mai bun raport calitate-cost n



model-tip

DARE DB SВЛМД

de atrilэuire а contractului de achizi{ii publice V
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribr,rire tr

Nr. 5 din 7 noienbrie 2022

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractantir:

Dепumirеа autoritйtii contractante primlria comunii Rйzeni
Localitate s. Rбzeni raionul Ialoveni
IDNo 1 00760 1 006944
Adresa RM raionul Ialoveni, s. Rйzeni, str. ýtef'an cel Mare

si Sйnt, б2
Numйr de telefon 026874688
Numйr de fax 0268,742зб
E-mail oficial razeniprimaria@smail. соm
Adresa de internet www.razeni.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Munteanu Serghei, 02687 4688,
razeni pri mari а(Ф gm ai l. с о m

2. Date сч privire la procedura de atribuire:

пСеrеrеа ofertelor de prefuri V-Licita{ie deschisй
пАltеlе: flпdicalil

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dupd caz, Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri п Servicii п Luсrйri-Y

Obiectul achizi{iei Luсrйri de roparatie generalё qi rепочаrо а
primёriei comunii Rёzeni raionul Ialoveni

Cod СРV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschi,yd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
wwуу.mtепdеr.gоу.md\

Nr: 21065384
Link-ul: ocds-b3wd р'1 -l\Л D- 1 665469645320
Data publicйrii: 1 l .L0.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй V-achizitii.md; п e-licitatio.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlusй iп planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu
Link-ul cбtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:25.08.2022
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1 661 494709234-PN-
1 661 494709234

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie Y-
Licitatie еlесtrопiсй псаtаlоs electronic



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

Vаlоаrеа estimati (ei, fdrd ТVД) 3480910,00

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. Рf,ПЙ la termenuI-limitй (data 27,10.2022, оrа 11: 00), au depus oferta 5 ofertan{i:

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

Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr l - l1.10.2022;2- |7,10.2022

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintй а solicitйrii de
clarificare

l. Modifica{i чё гugёrт апuпtul de раrtiсiраrе, Саrе din
caietele de sarcini se atribuie Iicitaliei date? Fогmацi чё rugtrпl
о licitalei согесtа сопfоrm legislaliei itl чigоаrе.

2. Vа гugаm sa publicati rechizitele Ьапсаrе in чеdеrеа
perfectarii garantiei prin trапsfеr la contul autoгitatii

contractal]te, multumim anticipat.
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului 1.Conform Anun[u1 de раrtiсiраrе, ticitalii este rереИа

Anun{ul de раrtiсiраrе а fost executat сопfоrm
рrечеdегilоr art. агt, 29, 47,^48 gi 63 al Legii nT, 1З1l2015
privind achiziliile publioe. In unicul caiet de sarcini, lista
luсrёrilоr coincide cu lista luсrёrilоr din anunful de
participare. Vё doresc succes,

2. Beneficiarul plёlii: Рrim5riа comunei Rёzeni Denumirea
Вёпсii: Ministerul Finan{elor - Trezoreria Regionalё Centru
Codul fiscal: l007601006944 Cod
IBAN:MD l 5TRPCDR5 l 84 l 0А0 1312АА
fBlC:TREZMD2X

Data transmiterii l - l 1.10.2022;2 - |1.10,2022

Rezumatul modificйrilor Сопfоrm scrisorii ААР din |8.|02022 а fost
modificat anuntul de participare

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

Publicat iп SIд RSдР

Теrmеп-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

Nr. Dспumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 SRL,,Renecons" l0l5600026762 popescu sersiu
2. SRL..Comod Construct" 1017600015458 Beian Aculina
a
J. SRL,,Quantis Есо" I02I600022826 Madan Tudor
4. SRL,,Errro Light" 1016600031961 scobioalё Eugeniu
5. SRL .,NISPROFCOM" 1 0036090 1 0608 Gutan Pavel
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Dепчmirе
document

SRL
,,ReneconS"

SRL
,,Comod

ConStruct"

SRL
,,Quantis

Есо"

SRL,,Euro
Light"

SRL
,,NISPROFCoM,o

Documentele се constituie oferta
(Se vа сопsmпа рriп: рrеzепtаl, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа
tehnicё
Рrорuпеrеа
financiari

prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепlаl

DUAE preZeПar перrеzепtаt перrеzепlаl перrеZепlаl перrеzепlсll
Garanlia pentru
оfеrtй
(duрd caz)

prezeпtat перrеzепtаl перrеzепlаl перrеzепlаl пeprezetllctl

Documente de calificare
se уа сопsmпа рriп: prezeпtot, перrеzепtаt, пu corespuпde

Сеrеrе de рагtiсiраrе prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt
Dесlаrа(iе privind
valabilitatea оfеrtеi

preZeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt

sсrisоаrе de
gагап{iе Ьапсаrй,
emisё de о Ьапсё
соmеrсiаlё- 1%din
чаlоаrеа estimativё
stabilitё

рrеzепlаt перrеZепlаl перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt

Grаfiс de ехесutаге а
luсгбrilоr

prezental перrеzепlаl перrеZепlаl перrеzепl al перrеZепlаl

Declaгatie privirrd
experienta sirпilаrё

рrеzепlаt перrеzепlаl перrеZепtаl перrеZепlаl перrеzепlаl

DесlагаЦiе privind
lista рriпсiраlеlоr
luсгёri executate in
ultimul an de
activitate,

prezeпtat перrеzепlаt перrеzепtаl перrеzепtаt перrеzепlаl

Dесlаrа!iе privind
dotйrile specifice,
utilajul qi

echipamentul песеsаr
pentru indepliniгea
согеsрuпzёtоаrе а
contractului

prezeпtat перrеzепtаt перrеzепlаt перrеzепtаt перrеzепtаt

Dесlаrа{iе privind
personalul de
specialitate propus

реl]tгu
implernentarea
contractului

preZeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt

Lista
suЬсопtгасtап!ilог 9i
рагtеа/рёцilе din
cont[act саrе sunt
indeplinite de acestia

рrеzепlаl перrеzепlаl перrеzепlаl парrеzепlаl перrеZепtаl

Iпfогmаlii privind
asocierea

prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt

Angajament tertr

sus{inйtor fiпапсiаr
prezeпtal перrеZепlаt перrеzепtаl перrеzепtаt перrеzепtаt

Declaratie tег{

sus{inбtoг tehnic
рrеzепlаt перrеzепlаt перrеZепlаl перrеzепtаt перrеzепtаt



Angajament privind
susfinerea tehnicё qi
profesionalй а
ofeгtantului/grupulu i
de ореrаtоri
econornici

prezeпtat перrеzепtаt пeprezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt

Declara{ie tеr!
sus{iпДtог profesional рrеzепlаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt

Aviz pentru

раrtiсiраге la
licitaliile publice de
luсгёri din domeniul
сопstгuсtiilог si
instalaliilor

перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt

Dovada iпгеgistr,ёrii
persoanei juridice
certiflcat/decizie de
iпrеgistrаrе а
intreprinderii/extras
din Registrul de Stat
al реrsоапеlоr
juridice

рrеzепlаt перrеzепlаl перrеzепlаl перrеzепlаl перrеzепlаl

certiflcat de
еfесtuаrе sisterTaticё
а pll1ii irTpozitelor,
сопtгiьutiilоr

prezeпlal перrеzепlаl перrеzепlаl перrеzепtаt перrеzепtаt

certificat de atribuire
а coIrtului Ьапсаr

prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt пeprezeпtat перrеzепtаt

Ultimul rароrt
fiпапсiаr

перrеZепlаt перrеzеlllаl перrеzепlаl перrеzепlаl

сегtiflсаtе emise de
oгganislne de
evaluare а
conforrnitёlii
sistemelor sau
stапdагdеlоr de
mапаgеmепt al
calitatii, acreditate de
сtrtге оrgапismеlе de
асгеditаrе
Certificat ISO 9001
eliberat
Paгticipantului Ia
licitatie

рrеzепlаl перrеzепlаl перrеzепlаl перrеzепlаl перrеZепlаl

Declaralie de
gаrапtiе а luсrбrilоr

prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt перrеzепtаt

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа сlосulпепlеlоr prezeпtale ,rе l,а iпсliса iп codormilctle cu сеriпlеlс сliп
dосuпtепtаliа de atribuire qi se уа сопsеmпа рriп; prezeпtot, перrеzепtаt, пu coresp.tпde (iп cclzLll
сdпd dосumепlul a.fo,;t prezeпlal, dar пч соrеSрuпсlесеriп!еl()r cle calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сч сеriпfеlе solicitate:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Pre{ul
ofertei

(йrб ТVА)*

cantitate
qi unitate

de mfisurй

Corespunderea
сu cerin(ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Luсrйri
гераrа!iе
genefala

de

ýi

SRL,,Renecons" 25196з2,06 luсrйri/1 + +
SRL ,,Comod
Construct"

2520000,00 luсrйri/l



rепочаrе а
prirnйriei
comunii
Rlzeni

SRL..Ouantis Есо" з2|9255,6з lucrйri/1

SRL,,Euro Light" з428806,06 lucrlri/1
SRL
..NISPROFCoM"

3928510,00 luсrйri/1

* iп cazul utilizdrii ticitaliei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul oferteiJiпale
(Idorma|ia priviпd "Corespltпderea сu сеriп|еlе de caliJicare" si "CorespLlпderea сu specфca|iile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,,*" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlui апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind numlrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai sсйzut - V
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпl aplicale mai multe crilerii de atribuire, se yor

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа lolurilor аfеrепlе)

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

(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufosl atribuile iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raporl calitate-pretr
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului есопоmiс

Dепumirеа operatorului есопоmiс Motivul respingerii/descalifi cйrii
SRL,,Comod Construct" Рrе[ mаrе
SRL..Ouantis Есоо' Рrеt mаrе
SRL,,Euro Light" Pret mare

SRL,NISPROFCOM" Рrеt mаrе



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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denrrmirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Dепumirе factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va соmрlеlа iп cazul tп care oferlele au.fo,sl rееvаluаlе repelal)

Motivul reevaluбrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

14. in urma examinirio evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse iп cadrul procedurii de аtriьuirе
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй:

irr temeiul аrt. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operalorilor есопопliсi iпlplica!i iп prrlceclura de alribuire cle.spre cleciziile grtt7lultti tlе
lucru репlru achizilii se realizeazd iп соп/Ьrmiltllе cu prcvederile art. 3l ul Legii tlt., ]3] rJiп 3 ittlie
20l5 priviпd achiziliile publice)
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Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТYА)

Рrе{чl total
(fйrа ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Luсrйri de
rераrа!iе
gепегаlй 9i
rепоvаrе а
primйriei
comunii
Rйzeni

SRL
,,ReneconS"

luсrбri/1 25]'96з2,06 25196з2,06 зO2з558,4,7

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрчlui de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,Renecons" 0l.||.2022 e-maiI,



16. ТеrmепчI de aqteptare репtru incheierea contractului:

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decAt pragurile рrечйzutе 1а at-t.2
alin, (3) al Legii nr. 131 din З iulie 20l5
privind achiziliile publice

П б zile iп cazul transmiterii .о,л.iса.ii
рriп mijloace electronice ýi/sau fax - Vп l1 zile in cazul netransmiGriгcorrпrnicarii
prin miiloace electTonice si/sяll fяv гl

In cazul in care valoarea estimatй а cont.uctutui
este еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile
prevёzute la аrt. 2 а|tп. (3) al Legii пr. 13l din
З iulie 20l5 рriчiпd achiziliile publice

LJ l l zile in cazul transmiterii comunicdгii prin
miiloace electronice qi/sau fax п
п l б zile in cazul netransmiterii cornt*icarii
рriп miiloacc electronice Ei/sau fах п

(Selectali lеrmепul de a;leplare re.rpecl,al, Calcularea lеrm.епеlоr prevё1zule cle Legea пr, I з ] сliп з iulie20I5 priviпd achizi!iile publice, iпсlu.уiу а lеrmепеlоr cle ctEleplare, .ус е.fёсluеаzёt iп соп1tlrпtilсtlе сtt
Prevederile TITLULUI IV CaPilotul I (Cclcularea Теrпlепului) al CocJului Citlil al Republicii Moldclvct).

17. ContractuI de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18, Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iпcazul iп care la procedura_de achizi|ie рuьliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost Йpticate criterii de durabilitate)z

Dепumirеа
ореrаtоruIui

economic

Iпtrерri
пdеrеа:

Сu
capital
autohto

пl
Cu

capit:rl
mixt/as
осiеrе/

Сu
capital
striin

Nчmйrчl
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

vаIоагеа contractului

Теrmеп
cle

valabilita
te aI

contract
ului/acor
dului-
саdru

fйrй ТVА inclusiv ТvА

SRL,,Renecons

065
0,/,lI.2022 45000

000-9
25|96з2,06 з02з558,47 з l . l2.20

22

Au fost aplicate сritеrii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? NU

yаIоаrеа de achizi{ie cu ТyА din contract/ contracte а
Iotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii d.e
durabilitate (lei MD): (iпdicayi suпta сu TVA)

coduI Срv al lotuluilloturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

7



tul/loturile pentru саrе ач fost Prelul cel пtcti scalzul .
costul cel mаi sciizut п

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| .
Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle lacru cleclard сd tеrmепul de asteptare репtrа tпсhеiеrеа
coпtractalui/coпtractelor iпdiсаtе afost respectat (ехсерtfrпd cazarile prevdzute ае iп, зz ittп, (З) al Legii пr,
131 diП 3 iulie 2015 priviПd achiziyiile publice )l РrеСUm qi сd iп cazul dерuпеrii coпtestaliilor"qUrou
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizarc, aceastea aufost ехаmiпаtе si sоlu|iопitе,

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсrч репtru acloizi|ii сопlirmd corectituclinea clesfdsurdrii proceclurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm preyeclerilor legale tп vigoare,

Сопduсйtоrul grupului de luсru pentru achizi{ii:

(Numе, Рrепumе)

w
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 Public  

DAREA DE SEAMĂ 

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

Nr.3006-25  din  08.11.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Agenția de Guvernare Electronică 
Localitate MD 2012, mun. Chișinău 
IDNO 1010600034203 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134 
Număr de telefon 022 / 820 026 
Număr de fax - 
E-mail oficial  office@egov.md 
Adresa de internet http://www.egov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Tatiana Ciburciu, 079020266, 
tatiana.ciburciu@egov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de 
atribuire aplicate 

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

Procedura de achiziție 
repetată (după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului 
contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri X  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Abonament Microsoft  Office365, Enterprise E3, programul 
de licențiere MPSA 

Cod CPV 48500000-3 
Expunerea 
motivului/temeiului 
privind alegerea 
procedurii de atribuire (în 
cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația 
deschisă) 

Art.57 alin.1 al Legii 131/2015 
Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de prețuri, poate 
atribui contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări sau 
servicii, care se prezintă conform unor specificații concrete, cu 
condiția ca valoarea estimată a achiziției să nu depășească 
800000 de lei pentru bunuri și servicii și 2000000 de lei pentru 
lucrări. 

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

Nr: 21065283 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1665141832238?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.10.2022 

Platforma de achiziții 
publice utilizată 

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

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

X Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://egov.md/ro/transparency/plans 

Anunț de intenție publicat 
în BAP (după caz) 

Data: 16.09.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_73_2.pdf 

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


 Public  

Tehnici și instrumente 
specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, 
fără TVA) 

320 000 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  10.10.2022 
Denumirea operatorului economic Nu se vizualizează în program 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Subiectul întrebării: 

  

Licențiere MPSA 
Întrebare: 
  

In documentatie este mentionat - programul de 
licențiere MPSA. Va rugam sa ne informati daca 
este posibil de aplicat si alte programe de licentiere. 
Mersi in avans. 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, se cere programul de licențiere MPSA. 
Alternativa nu se accepta. 

Data transmiterii 14.09.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sau efectuat 

(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 18.10.2022, ora 15:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea 
operatorului 

economic 
 

IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. I.C.S. Reliable 
Solutions 
Distributor S.R.L. 

1010600010328 Balint Dumitru/ Bîrzan Vitalie 

2. SRL „BTS Pro” 1008600061565 Topalo Arcadie/Suvorov Alexandr, Volociuc 
Irina 

3. SRL „Spain-IT” 1021600030638 SA „Span D.D.” Croația, beneficiar efectiv – 
Dujmovic Nicola Croația/Șmîgaliov Serghei, 
Galic Zeljko Croația, Kramar Sasa Croația 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

I.C.S. 
Reliable 
Solutions 

SRL „BTS 
Pro” 

SRL 
„SPAN-

IT” 



 Public  

Distributor 
S.R.L. 

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

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat   
Cerere de participare prezentat prezentat  
Declarație privind valabilitatea ofertei  prezentat prezentat  
Specificații tehnice prezentat prezentat  
Specificații de preț prezentat prezentat  
Garanția pentru susținerea ofertei prezentat 

transfer 
3000 lei 

prezentat 
garanție 
bancară 

4200 

 

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

Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale  

prezentat prezentat  

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de 
banca deținătoare de cont după data punerii în 
aplicare a codurilor IBAN 

prezentat prezentat  

Ultimul raport financiar înregistrat la biroul național 
de statistică (anul 2021) 

neprezentat prezentat  

Certificat/autorizație ce atestă dreptul de a vinde 
produsele solicitate 

nu 
corespunde 

prezentat  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Procedura dată a avut loc în 3 runde, însă toți operatorii și-au menținut prețul inițial. 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA)* 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Abonament 
Microsoft  
Office365, 
Enterprise 
E3, 
programul 
de licențiere 
MPSA 

I.C.S. 
Reliable 
Solutions 
Distributor 
S.R.L. 

4 459,00 289 835,00 65 buc. - - 

SRL „BTS 
Pro” 

5 372,05 
 

349 183,25 65 buc. + + 

SRL „SPAN-
IT” 

5 654,88  393 296,80 
 

65 buc.   

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

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

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului operatorului 
economic 

I.C.S. Reliable 
Solutions 
Distributor S.R.L. 

20.10.2022 
Buna ziua, 
Compania dvs a participat la 
procedura de achiziție 
nr.21065283 privind 
achiziționarea Abonamentelor 
Microsoft  Office365, 
Enterprise E3, programul de 
licențiere MPSA. 
Conform p.16 al anunțului de 
participare se solicită  în 
termen de 1 zi, în mod 
obligatoriu - potrivit art.20 
alin.8 din Legea 131/2015, la 
solicitarea autorității 
contractante,ofertanții vor 
transmite la adresa de e-mail 
tatiana.ciburciu@egov.md  toate 
documentele  justificative prin 
care să demonstreze 
îndeplinirea tuturor criteriilor 
de calificare și selecție, în 
conformitate cu informațiile 
cuprinse în DUAE. 

La solicitarea autorității contractante, 
operatorul economic nu a prezentat 
documentele ce lipsesc.  

25.10.2022 
Buna seara, 
Compania dvs a participat la 
procedura de achiziție 
nr.21065283 privind 
achiziționarea Abonamentelor 
Microsoft  Office365, 
Enterprise E3, programul de 
licențiere MPSA. 

Apt.17 alin.5 al Legii 
nr.131 privind achizițiile publice 
prevede expres, că în cazul în 
care, informațiile sau 
documentele prezentate de către 
ofertant/candidat sunt incomplete 
sau eronate, autoritatea 
contractantă solicită 
ofertantului/candidatului în cauză 
să suplimenteze, să clarifice sau 
să completeze informațiile sau 
documentele corespunzătoare, 
respectând principiul 
transparenței și cel al 
tratamentului egal. 

În urma examinării 
documentelor plasate pe 
platforma achiziții.md, 
autoritatea contractantă 
comunică, că potrivit p.17 
subp.10 al anunțului de 
participare se solicită 
Certificat/autorizație ce atestă 
dreptul de a vinde produsele 
solicitate cu prezentarea Copiei 
certificatului ce atestă relația 
ofertantului cu Producătorul, 

26.10.2022 
Bună ziua 
În baza informației solicitate la procedura de 
achiziție nr.21065283 privind achiziționarea 
Abonamentelor Microsoft  Office365, 
Enterprise E3, programul de licențiere MPSA. 
Compania RSD în urma verificărilor suplimentare 
vă informează: 
Compania RSD ca ofertant la licitație sus 
enunțată  informează  că  este în capacitate de a 
pune la dispoziția autorității contractante 
doar  Licențiere CSP. 
Astfel dacă sunteți interesați de Licențierea CSP, 
suntem gata să o punem la dispoziția 
Dumneavoastră. 
 

mailto:tatiana.ciburciu@egov.md
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sau autorizație de prestare 
confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului, se va 
prezenta la depunerea ofertei 
prin SIA RSAP. 

La cele expuse, 
solicităm să ne prezentați 
confirmarea că compania I.C.S. 
Reliable Solutions Distributor 
S.R.L. deține statut de partener 
Microsoft LSP, ce ar garanta 
posibilitatea livrării licențelor 
Microsoft - Office365, 
Enterprise E3, programul de 
licențiere MPSA 

Totodată Vă 
comunicăm, că art.17 alin 5 al 
aceiași Legi prevede: 
Ofertantul/candidatul este 
descalificat în cazul în care nu 
suplimentează, nu prezintă 
clarificări sau nu completează 
informațiile sau documentele 
solicitate de autoritatea 
contractantă în termenele 
stabilite de aceasta (minimum 3 
zile lucrătoare sau, în cazul în 
care procedura folosită este 
cererea ofertelor de prețuri, 
minimum o zi lucrătoare).  

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

I.C.S. Reliable 
Solutions Distributor 
S.R.L. 

La examinarea documentelor solicitate se constată următoarele: 
- lipsa raportului financiar, înregistrat la biroul național de statistică (anul 2021) – 
solicitat potrivit p.17 subp.9 al anunțului de participare; 
- potrivit p.17 subp.10 al anunțului de participare se solicită prezentarea 
Certificatului/autorizație ce atestă dreptul de a vinde produsele solicitate - Copia 
certificatului ce atestă relația ofertantului cu Producătorul, sau autorizație de prestare 
confirmată prin semnătura electronică a ofertantului, se va prezenta la depunerea 
ofertei prin SIA RSAP. 
La data de 25.10.2022, autoritatea contractantă a solicitat operatorului economic 
I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. prezentarea confirmării privind 
deținerea unui statut de partener Microsoft LSP, ce ar garanta posibilitatea livrării 
licențelor Microsoft - Office365, Enterprise E3, programul de licențiere MPSA, la 
care operatorul ofertant a comunicat, că este în capacitate de a pune la dispoziția autorității 
contractante doar  Licențiere CSP. 
Prin urmare, operatorul economic nu întrunește cerințele de calificare și sselecție și 
nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. 
 
În urma celor expuse, se respinge oferta prezentată de către I.C.S. Reliable Solutions 
Distributor S.R.L. potrivit art.69 alin.6 lit.a) și b) al Legii nr.131 privind achizițiile 
publice din 03.07.2015 Examinarea, evaluare și compararea ofertelor - autoritatea 
contractantă nu acceptă oferta în cazul în care, -  
a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție; 
b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
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Pentru fiecare lot X        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 
__________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
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 
operatorul

ui 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Abonament Microsoft  
Office365, Enterprise E3, 
programul de licențiere 
MPSA 

 
SRL „BTS 

Pro” 

 
65 buc. 

 
5 372,05 

 
349 183,25 

 
419 019,90 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică 

În temeiul art.___ alin.___ lit ____ al Legii nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015.             
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Argumentare:  ________________________ 
 

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

Denumirea operatorului economic Data 
transmiterii  

Modalitatea de 
transmitere  

I.C.S. Reliable Solutions Distributor SRL       26.10.2022 sales@rsd.md 
SRL „BTS Pro”   26.10.2022 bg@bts.md 
SRL „Spain-IT”   26.10.2022 Serghei.Smigaliov@span.eu 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

SRL „BTS 
Pro” 

Cu capital 
autohton 

 
3009-785 

02.11.2022 48500000-3 349 183,25 419 019,90 31.12.2022 

 
1. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

Andrei PRISACAR 

 



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 21063710/2 din 8 noiembrie2022

1. Date сч privire Ia autoritatea contractanti:

3. Clarificйri privind documentatin de atribuire:
(Se va completa iп cazul tп care aufost solicitate ctarificdri)

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economitl
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа sчссiпtй а rflsрuпsului
Data transmiterii

Denumirea autoritй{ii contractante Primdria Мuпiсiрiului Chis iпdu
Localitate muп, Сhisiпdu
IDNo ] 00760 1 009484
Adresa bd. $tеlЦп cel Mare si SJИпt, 83
Numёr de telefon tцз (22) 20 15 38
E-mail oficial рцmаri(лСй2шý,!l1d
Adresa de internet hЦрs:tП,уу,.сиt;tп'
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Ruхапdrа Macari
022 20-]5-38
m а с ar i. r шх ап dr а@,р tп с. md

2, Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pre|uri
Рrосеdчrа de achizi{ie repetati (duрd caz) Nu este cazul
Tipul obiectului сопtrасtцlui aЙ achИtte/
асоrdчlui-саdrч

Lucrdri

Obiectul achizi{iei Lucrdri de repara|ie
Cod СРV 45200000-9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisй)
Рrосеdurа de atribuire (se чiйаЙай;;аП
portalului guvеrпаmепt al wч,и,.цЦ!рdрrр.v. mсl)

Nr: ocds-b 3wdp I -MD- ] 66 3 ] 607 9 3 2 В 2
Link-ul: https://mteпder.gov,md/teпders/ocds-
Ь 3w dp I - MD - ] б б 3 ] 6 0 7 9 3 2 8 2 ? t аЬ : с опtr act -поtiс е
Data publicбrii: ] 4. 09. 2 0 2 2

Platforma de achizi{ii publice utilizatй achizitii.md;

Рrосеdчrа а fost iпсIusй in planul de achizi{ii
publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
yy|w. chis iпаu. md (rubric а,, Licitatii q i achizi|ii " )

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Nu este cazul
Tehnici qi instrumente specifice de atribuiie
(dupd caz)

Licita|ie еlесtrопiсd

Sчrsа de fiпап{аrе Buget local
Yаlоаrеа estimaiй Qei, fdrd ТVД) б00 000,00

1



Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate iп BAP/aIte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limitб de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬцirе:

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

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

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriпlеlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de caliJicare))

7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor сч cerintele solicitate:

5. Pfinf, la termenul-Iimitil (data 26 septembrie 2022, ora 16:00),au depus oferta б (qase) ofertan{i:

Nr. Dепчmirеа operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. " Еurоmопtаi CTI " S, R.L. 10]06000]3444 Dапiеl Вuruiапа
) " СasаЬella Group" ý.Л,"t. ] 0 1 460002б503 Coiocaru Соriпа
3. "D.Р,Н. Retal" ý.Д.a. ]0026000]72бI Drаguýап Mihail
4. "Iпоуаtес" ý.R.a. 1003600] 53027 Dorogaпici Iurie
э. S.C. "Мihсопs Pltls" S.л.a. 1 005600035248 Uпяurеапu Mihail
6. "Euroros Grup" ý,Л.a. 1013б00015553 сiоrпii дпdrеi

Denumire
document

Dепчmirеа ореrаtоrului economic
"Еurоmопtаj
CTI" S.R,L.

"Casabella
Group"

^S,л.l,.

"D.P,H.
Retal"
,S.л.a.

"rпоvаtес"
S.л.Z.

,S.C.
"Мihсопs

Plus"
,S.R.l,.

"Euroros
Grup"
S.л.a.

бg
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
Сегеrе de рагtiсiраrе рrеzепtаt SIд RSдр SIA RSдр SIA RSдр SIA RSAP SIд RSAP
Fоrmчlаrеlе 3, 5, 7 prezeпtat SIA RSдр SIд RSAP SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP
Declaratie privind
valabilitatea оfеrtеi

prezeпtat SIA RSAP SIд RSдр SIд RSAP SIA RSдр SIA RSдр

Grаfiс de ехесutаrе а
luсrбrilоr

prezeпtat SIд RSAP SIA RSдр SIA RSAP SIA RSAP SIд RSAP

Declara}ie privind
experienta similarй

prezeпtat SIд RSдр SIд RSAP SIA RSAP SIA RSдр SIA RSдр
Dесlагаtiе privind
dotёri le specifi се, utilajul
9i echipamentul песеsаr

репtru indeplinirea
corespunzйtoare а
contractului

prezeпtat SIд RSAP SIд RSAP SIA RSAP SIA RSAP SIд RSдр

Dесlаrа[iе privind
porsonaluI de specialitate
рrорuý репtгu
impIementarea
contractului

prezentat SIA RSAP SIд RSдр SIA RSдр SIд RSдр SIA RSдр

Perioada de garan{ie а
luсrёrilог

prezeпtat SIA RSAP SIд RSAP SIд RSдр SIA RSдр SIд RSAP
DUAE prezeпtat SIд RSAP SIд RSдр SIд RSдр ýIд RSдр SIд RSдр
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Dепчmirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(farй ТVд)*

cantitate
qi unitate

de misчri

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lucrdri de
repara|ie

"Еurоmопtаj CTI"
ýл.r.

404 777,96
lei

Lucrdri de
reparatie
bir. 34, 39,
40,4]

+ +

"Casabella Group"
лS.л.Z.

409 259,00
lei SIA RSдр SIA RSAP

"D.P.H. Retal"
S.л.a.

470 516,35
lei SIд RSAP SIд RSдр

"Iпоvаtес" ýл,a. 500 ]52,06
lei SIд RSAP SIд RSAP

S,C. "Мihсопs Plus"
S.л,r,

5]5
lei

зв7,63
SIA RSдр SIA RSAP

"Euroros GrLlp"
,S.л.a.

528 409,88
lei SIд RSAP SIA RSдр

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se vа iпdica pre|ul oferteiliпale
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu ceriп|ele de calilicare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specфca|iile
tеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul necoreipuп-dertt)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritf,ti sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv jчstifiсаrеа рrе{чlчi anormal de scйzut) s-
а solicitat:

Dепчmirеа operatorului есопоmiс Motivul respin gerii/descalifi cйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Репtru uп singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai sсdzut

(iп cazul trt care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se чоr
iПdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(se va completa репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Data
solicitйrii

Operatorul есопоmiс Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

07. ] 0,2022 еurоmопtаj0l@паil.rа S о licitare j ustiticare а
pre|alui апоrmаl de
scdzat

Justili,carea prelalui апоrmаl de
sсdх,ut, scrisoare фсiаldS h е r Ь ап- k о riп а@tпаil. r u

dphretal@lпail.ru
iurii do ro saпici@tttail. ru

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Factorii de evaluare vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea ореrФоrului economic l Total

Denum re factorul 1 Ропdеrеа
Dепum re factorul n Ponderea

Detlumirea operatoгului economic n Total



Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(se va completa iп cazul tп care фrtеlе aufost reeyaluclte repetat)

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

14. iп urmа ехаmiпйri, evalrrйrii qi comparf,rii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizi}ie publicй/acordului-cadru:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi irпplica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп ioпformitite сu prevederile art. 3I аi Legir пr, tзI dй з iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare pentrrr incheierea сопtrасtчlчi:

(Selectali tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]з] diп з
iulie 20l5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrrпепеlоr de aqteptare, Se фсtuеаZd iп сопfоrrпitаtе
сu prevederile TITLULUI п/ Capitolul I (Calcularea Теrmепului) at Codului Civit al Йepublicii
Moldova),

Dепuшirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
m5sчri

Рrе{ul unitar
(fйrП ТYА)

Preful total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lucrdri de
repara|ie

"Еurоmопtф
CTI" S.R.L.

Lucrdri de
repara|ie bir.
34, 39, 40,4,1

Сопfоrm
devizelor 404 777,96lei 485 733,56lei

15. Informarea ореrаtОrilоr economici despre deciziile grчрчlui de lчсru репtru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

" Еurоmопtаj CTI " S,R.L.
" CasаЬella Group ",S.Л.l,.
"D.Р,Н. Retal" лS.л.a.
" Iпovatec " ,S.Л..t.
S.C. "Mihcoпs Plus" ý.л.r.
"Euroros Grup",S.Л.a.

3] octombrie 2022 e-mail

In cazul iп care valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevёzuto la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

6 zile tп cazal traпsmiterii соmапiсdrii рriп
mijloace electroпice si/sau fаж а
П 11 zile in cMul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice gi/sau fax п

In cazul iп саrе valoarea estimatb а contractului
este egalё sau mai mare decAt pragurile
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cмul transmiterii comunicЁrii prin
mijloace electronice gi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
рriп mijloace electronice qi/sau fax п
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l7. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
operatoruIui

economic

NчmiruI
qi data

contractului
Cod СРV

yаlоаrеа contractuIui Теrmеп de
valabilitate al
contractului

"Еurоmопtаj
CTI" S.R.L.

tз7-
Cl22 07.11.2022

45200000-
9

404 777,96
lei 485 733,56lei 31 martie 2023

18. Informa{ia privind achizitii publice durabile (achizi{ii verzi) (пtbrica datd se completeazd dош tп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati si s-a iпcheiat
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care altfost aplicate criterii de durаьilitаtе)з

рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucru declard сй tеrmепul de aqteptare репtrч tпсhеiеrеа
coпtractulai/coпtractelor indicate alost respectat (ехсерtdпd cazurile рrечdzutе di art. з1 аtiп, (З) at Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile рuЬtiсе )l РrеСаm qi сd tп cazal depaпerii coпtestayiitor qi/sпu
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea ач!оst ехаmiпаtе qi solayioпite,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lacru репtrа achizi|ii сопfirmd corectitadiпea clesfdgardrii proceclarii
de achiailie,fapt репtru care роаrld rdspaпdere сопfоrm preveclerilor legale tп vigoare,

Сопduсйtоrul grupului de сru репtru achizi{ii:

Olag URSU

Аu fost aplicate сritегii pentru achizi{ii publice durabile (achizi(ii
verzi)? (DA/NU)

yаlоаrеа de achizi{ie сч Тvд din contract/ contracte а
lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i suma сu ТVД)

codul Срv al lotuluilloturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtrч,lоtчtДоtчrilе репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel плаi scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pretr о

Cel пшi Ьuп raport calitate-cost п

fйrй ТVА inclusiv ТvА



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi(ii publice tr

Nr. ,{8 din оg. /l 2о22

l. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Аsепtiа Nationalё pentru Sёпitаtе РuЬliсёDепumirеа autoritйtii contractante
mun. chisinйtr
l0l860l00002l
str. Gh. Asachi, пr. 67А
02D5745l'9Nчmir de telefon

Numйr de fax
aclrizitiiE-mail oficial

Adresa de internet
сеьап veaceslavPersoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

2, Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

пСеrеrеа ofertelor de рrе{чri nLicitalie deschisй пАltеlе:
IIпdicaril

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtf,
Иuоd caz)

Nr:

Tipul obiectului сопtrасtчlчi de
achizitie/ асоrdчlчi-саdrч

Bunuri п servicii п Luсrйri п

Obiectul achizi{iei Servicii de verificare metrologicй qi etalonare а utilajului
medical

Cod CP\u 98300000-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind аlеgеrеа proccdurii de
atribuire (iп cazul aplicarii altor
oroceclttri decdt licitatia deschisa)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
www.mtепdеr.gочrmd,)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l 664278240907
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/2 l 0б45 5 4 l|otl | | 60207 бl
Data рuЬl ic бrii:27 .09 .2022

Platforma de achizilii publice
utilizatй
Рrосеdurа а fost inclusй in рlапul
cle achizi{ii publice а autoriti{ii
contractante

пDа пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://achiziti i. md/ro/publ ic/tender/2 l 06003 0/

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

Data:27,09.2022
Link-ul : https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 l 0645 54l

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
Иuрd caz)

пАсоrd-саdrч пsistem dinamic
еlесtrопiсё пСаtаlоg electronic

de

Sчrsа de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; BBuget CNAS; пSчrsе
externe; пАltе sursе: Ilпdicayi]

Vаlоаrеа estimatй (lei, fёird TVA) l388l6,00 lei

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





3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care aufosl solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul tп care au.fosl operate modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

Data solicitйrii clarifi cirilor
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сбrilоr
Prrblicate iп BAP/alte mi.jloacelor de
iпfоrmаrе (еluрd caz)

Pпdicayi sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de depunere qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupd caz)
Ilпdica|i пumdrul de zileJ

5. Рiпi la termenu1-Iimitй (datal0.10.2022, оrа l5:23), аu depus oferta _4_ ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 MEIN MED l0 8б00043443 Sorivan Iulia
2. Inspect Test SRL l0 7600048256 Ivan Molceanovschi
3. ETALONLAB l0 960004 l 87 1 тimогеi sоriп
4. I.S. "Сепtrчl de Metrologie Aplicata si

certificare"
l0l3600039380 Sergiu Мосапu

Denumire document
Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic

MEIN
MED

Inspect Test
SRL

ЕТАLОNLЛВ I.S. "Centrulde
Metrologie Aplicata

si certificare"

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Рrорчпеrеа tehnicй рrеzепlаI перrеzепlаl, рrе,zепtаt prezentat

Propunerea fiпапсiаrй рrеzепlаl preZentat prezentat preZentat

DUAE DrеZепlсll рrеzепtаt preZentat DreZentat

Garantia pentru оfеrtй
(duрd caz)

Se
Documente de calificare

vа сопsmпа рriп: prezeпtal, перrеzепtаt, пu corespuпde
DUAE Dге:епlul prezentat prezentat prezentat

Сеrеrе de раrtiсiраrе (апеха пr.
7)

рrеzепlаt prezentat prezentat preZentat

Specificatii tehnice (апеха пr.22) рrеZепtаl перrеZепlаl, prezentat prezentat

Specifica!i de рrеt (апеха пr. 23) рrеzепlаl оrеzепtаt ргеZепtаt prezentat
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Extras de inregistrare а
intreprinderii emis de Agenlia
serviciipuыice.

рrеzепlаl рrеzепtаl preZentat preZentat

certificat de atribuire а
contului bancar, eliberat de
ьапса detinйtoare.

prezeпtat рrеZепlаl prezentat prezentat

certificat de efectuare
sistematicё а plёlii
impozitelor, contribu{iilor
eliberat de Inspectoratul
Fiscal,

рrеzепtаt рrеzепtаl prezentat prezentat

Raport financiar pentru anul
precedent.

рrеzепtаt prezeпtal prezentat preZentat

Licen!й/autoriza}ie pentru
еfесtuаrеа verifi сйrilоr
metrologice eliberat de
institutia de licentiere.

рrеZепIаt рrеZепlаl preZentat preZentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu ceriп|ele diп
dосumепtауiа de atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezeпtot, перrех,епtаt, пu соrеsрапdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

7. Iпfоrmа!iа privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(йrё TVA)*

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de
calificare

Corespunderea
cu specifica[iile
tehnice

Lot.l ANSP
sediul сепtrаl
(Vеrifiсаrе
metroIogici)

I.S. "Сепtrul
de Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

11 909,00 +

Араrаt de
cintёrit cu
fuпс{iопаrе
neautomatб
clasa I, II ,

pentru fiесаrе
interval de
mёsчrаrе АС-
220

2buc

Aparat de
cintёrit cu
func!ionare
neautomatё рiпй
la 500Kg - БС-
30

l buc

Aparat de
cintlrit cu
func!ionare
neautomatй
clasa l, II ,
pentru fiесаrе

l buc

3





interval de
mёsчrаrе EG-
620 зNм
Ajustarea
balan{ei
electronice de
lаьоrаtоr

3Ьчс

Set de greutati
G2-2l0 (lset-
9buc)

3Ьuс

LoT.2
Centrifugi

MEIN MED 1 1 210.00 + +

Inspect Test
SRL

11 400,00

ETALONLAB l 5 0l 0.00
I.S. "Centrulde
Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

24 757,00

Centrifugй
Меsаfusе 1.0

1 buc

Centrifuga
Мiсrо 22R

1 buc

Centrifuga
Мiсrо 17R

1 buc

Centrifuga D-
з024

l buc

Centrifuga
Rotofix - з2А

l buc

Centrifugё Опн-
8.

Universa1-320

2buc

Centrifugё
Micro-120
Rotofix-32A

2buc

Centrifugё
Сигма 1-14

2buc

Centrifugй
Сигма 1-15

3buc

Centrifugй
Сигма 3-18

2buc

Сепtrifusй РС-6 1 buc
Centrifugй DM-
412

1 buc

Centrifugй НF-
800

1 buc

Lot 3
мопоmеtri

I.S. "Centrul
de Metrologie
Aplicata si
certificare"

2 062,00 + +
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Manometru cu
contact electric
экм-1

l 4buc

мапоmеtrч
оБмБ1_160

8bLrc

Manometru
мвпз-у

бЬuс

мапоmеtru
MT_l

4Ьчс

Lot 4
Fotocolorimetr
u

I.S. "Centrul
de Metrologie
Aplicata si
certificare"

17 532.00 + +

Fotocolorimetru
кFк-2

l buc

Refractometru
ирФ_454

lbrrc

Fotometru КFК-
3

4buc

Spectrofotometr
u ДР-5000

l buc

Spectrofotometr
u УВ-ВИС
1 800

lbr.rc

Spectrofotometr
u cu absorblie
atomicё
NovAA-800

l buc

Spectrofotometr
u cu absorblie
аtоmiсй AA5-6

1 Ьuс

Spectrofotometr
u cu absorblie
atomicй АА-
7000

1 buc

Spectrofotometr
u cu absorblie
atomicй РG990

l Ьuс

Lot 5

lonometre
I.S. "Centrul
de Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

5 l 10.00 + +

Ph-metreqi
Ionometre de
lаЬоrаtоr I-160

l buc

Ph-metreqi
Ionometre de
laborator I-130
м

l Ьuс

Ph-metreEi
Ionometre de

1 buc





lаЬоrаtоr I- 160
мр
Ph-metre9i
Ionometre de
lаЬоrаtоr F-7lб

l buc

conductometru
de lаьоrаtоr С-
3010

l br.rc

conductometru
de lаЬоrаtоr ДС-
72

lbr"rc

conductometru
de laborator
CoNSoRT_
с931

1 buc

Lot б
Termostat

MEIN MED 18 560.00 +

ETALONLAB 18 8l0.00 +

Inspect Test
SRL

l9 000.00 +

I.S. "Сепtrчl de
Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

36 4l 1,00 + +

Higrometru
psihometric
вит-2

,J buc

тегmоmеtru din
sticlй cu lichid
cu valoarea
diviziunii (> 0,2

"с)
- тл_5 (3)
-тл-2 Q\

5buc

Termostat ТС-
80

l buc

Termostat ТС-
80

бЬuс

Termostat ТС-
80

2buc

теrmоstаt
мсо-170

l Ьuс

Теrmоstаt MIR-
262

l buc

Тегmоstаt ST-
1,SLWl l5,

2br-rc

Termostat 207 l Ьuс
Termostat IC-
802

l buc

Termostat ST-2 l Ьuс

6





TermoStat
Termo-Shaker
PST-60HL

l buc

Termostat ILV
l l5STD

l buc

Termostat CLV
Есо l lsSTD

l buc

Termostat ST 4
соNF

2buc

Dulap de

sterilizare
MOV, Pol-Eco,
LP.

3buc

Termostat PST-
60,
B,l5l0E,2l1
DS.

4buc

Etuva, Dulap de
uscare9i
sterilizare
SNOL 58/350

lbr.rc

Etuva, Dulap de
uscareEi
sterilizare
SNOL 220lз00

l buc

Etuva, Dulap de
uscareqi
sterilizare INE-
400

ЗЬuс

Etuva, Dulap de
uscareqi
sterilizare
MEMERT INE
- 500

2buc

Etuva, Dulap de
uscareqi
sterilizare
MEMERT НСР
- 246

l buc

Etuva, Dulap de
uscareqi
sterilizare INE
l53

1 buc

Теrmоstаt IG-
l50

l buc

Lot 7

Analizator
medical

ETALONLAB l 950"00 + +

LS. "Centrulde
Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

2 7з6.00

Analizator
medical ПУ-4Э

2Ьчс
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Analizator
medical paladii

lbLrc

Lot 8
сrопоmеtrч

I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

728,00

сrопоmеtru
ISoLAB

3Ьuс

сrопоmеtru
AVARENES
САРР;

4buc

Lot 9
Luxmetru

I.S. "Сепtrчl de
Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

3 558.00 + +

Luxmetru de
Imроrt Ecolite -

02

l Ьuс

sonometru Ши-
01

l buc

Luxmetru
konica Minolta
T-lOMA

l buc

Lot 10 Servicii
de Etalonare

I.S. "Centrulde
Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

29 305,00 + +

Ваlапtб
electronici AD-
200.PS- l 000

2buc

Ваlап{й
еlесtгопiсё AS-
220R2Plus

2buc

Ваlап{й
electronicй scout
Рrо SPU l02

l buc

. Ваlап!й
еlесtrопiсй ASB-
220с2

2Ьuс

Balan{й
еlесtrопiсi ps-
2l 0R2

ЗЬuс

Aparat de cint6rit
VLR-200

2buc

Араrаt de cintёrit
VLA-|34

l buc

Set de greuta}i
с2-210 пr.09599

l 9buc

Lot 11

Autoclave
MEIN N4ED 3 460.00 +

ETALONLAB 3 465.00 +

Inspect Test
SRL

3 500.00 +





I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

l4 876.00 + +

теrmоmеtru
max.SP-83
nr.00l б l 8

l buc

Теrmоmеtrч.ТL
-6 п1997

1 Ьuс

теrmоmеtru
.TL-5 пr00100

1 buc

Cuptor de
calcinare SNOL

4buc

Теrmоmеtrч TL-
3 (500*) TL-z(-
l 8+791nr.97,1 ,n

3Ьuс

Теrmоmеtrч TL-
2(p/u termost)

5buc

Autoclav NC-
90,GLC-40

2buc

Autoclav
ADELA-3D

2buc

Autoclav GК-
l00

2buc

Autoclav ALP 1br.rc

iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" Ei "Corespunderea cu specфcayiile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,,*" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritйfi sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаI de scйzut) s-
а solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlчi
ореrаtоrulчi economic

9. Ofertan(ii respinsi/clescalificati:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Моtiччl respingerii/descaIifi сf, rii

I.S. "Сепtrчl de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Рrеtчrilе ofertei ореrаtоrчlчi есопоmiс depё9esc bugetul autoritatii contгactante, stabilit 9i
documentat inainte de inilierea рrосеdчrii de achizilie рчЬliсё pentru чrmбtоаrеlе loturi:

Lotul 1 Aparat de cintйrit 4 bucati. Set de greutё{i 3 sеturi, valoarea estimatД
7346lei I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si СеПifiсаrе" l l 909 MDL, singurul
participant оfеrtа operatorului economic depйqegte сч 62О/о чаlоаrе estimatй,
stabilitй ýi documentatй inainte de initierea procedurii de achizitie publicб.

N.{EIN мЕг) Lotul 6.higrometre 23 bucati tеrmоmеtrе 5 bucati,termostate 38 bucati, MEIN
MED SRL se descalificй dеоаrесе пч ач participat la toate poziliile din lotul
respectiv,higrometre-23 buc qi tеrmоmеtrе 5 buc).
Lotul l l Теrmоmеtrе 11 bucati Autoclave 7 bucati Cuptor de саlсiпаrе 4 bucati,
MEIN MED se descalificй dеоаrесе nu au participat la toate pozi{iile din lotul
respectiv.termometre l l buc).
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ETALONLAB Lotul б.higrоmеtrе 23 bucati tеrmоmеtrе 5 bucati,termostate З8 bucati,
ETALONLAB SRL se descaIificё deoarece nu au participat la toate poziliile din
Iotul respectiv,higrometre-23 buc 9i tеrmоmеtrе 5 buc).
Lotul 1 l Теrmоmеtrе l l bucati Autoclave 7 bucati Счрtоr de calcinare 4 bucati
ETALONLAB SRL se descalificй dеоаrесе пч au paгticipat la toate pozi{iile din
lotul respectiv,termometre l l buc).

Inspect Test SRL Lotul 6.higrоmеtrе 23 bucati tеrmоmеtrе 5 bucati,termostate 38 bucati,Inspect
Test SRL se descalificё deoarece пч au participat la toate pozi{iile din lotul
respectiv,higrometre-23 buc qi termometre 5 buc).
Lotul l1 Теrmоmеtrе 11 bucati Autoclave 7 bucati Счрtоr de calcinare 4 bucati
Inspect Test SRL se descalificй dеоаrесе пu au participat la toate pozi{iile din lotul
respectiv,termometre l l buc).

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind пчmёrul de lоtчri саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{чl cel mai sc5zut п
costulcel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre} п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai muhе criterii de atribuire, se vor
iпdica loate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza crileriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa iп cazul tп care ofertele aufosl reevaluale repetat)

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

Dепчmirе factorul l Ропdеrеа

Dепчmirе fасtоrul п Ропdеrеа

Dепumirеа operatorului economic n Total
Dепumirе factorul l Ропdегеа

Dепчmirе factorul n Ропdеrеа

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modificйrile operate

l0





14. in urmа examiniri, evaluirii 9i соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis:

rlьulrеа contrac Lll lZl acorOulLll
Dепчmirеа lotului Dепцmirеа

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
mйsчr5

l're{ul
unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(fПrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

LOT.2 Сепtrifusi MEIN MED
Centrifugб Megafuge
1.0

l buc
590.00 590"00 590,00

Сепtrifugа Мiсrо 22R l buc 590.00 590.00 590.00
Centrifuga Micro l7R 1 Ьuс 590.00 590.00 590,00
Сепtrifusа D-3024 1 buc 590,00 590.00 590.00
Centrifuga Rotofix -
з2А 1 buc

590,00 590,00 590,00

Centrifugй Опн-8.
Universal-320

2Ьuс
590.00 l 180.00 1 180.00

Centrifugй Мiсrо-120
Rotofix-32A 2buc

590.00 l l80.00 l l80.00

Centrifusi Сигма 1-14 2buc 590.00 l l80.00 1 l80.00
Сепtrifusё Сигма 1-15 3buc 590,00 l770,00 1770.00
Centrifusб Сигма 3-18 2buc 590,00 l 180,00 1 180.00
Centrifugй РС-б l buc 590.00 590.00 590,00
Сепtrifusб DM-4l2 1 buc 590.00 590,00 590.00
Сепtrifugй НF-800 l buc 590"00 590.00 590,00

Lot 3 Monometri

I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Manometru cu contact
electric Экм-l l 4buc

83,00 1 162,00 |394,40

Manometru оБМБl-
l60 8Ьuс

50.00 400,00 480,00

Manometru МВПЗ-У бЬuс 50.00 300.00 360,00
Мапоmеtrr-r MT-l 4Ьuс 50.00 200.00 240,00

Lot 4
Fotocolorimetru

I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Fоtосоlоrimеtru КFК-
2

l buc
l5l 1,00 l51 1,00 l8l3,20

Refractometru ИРФ-
454

l buc
9l 1,00 9l 1.00 1093,20

Fotometru КFК-3 4Ьчс l5l l,00 6044,00 7252"80

Spectrofotometru ЩР-
5000

1 buc
l5l 1,00 15l l,00 l 813,20

Spectrofotometru УВ-
вис 1800

1 buc
l5l 1,00 15l l,00 l8l3,20

Spectrofotometru cu
absorblie atomicё
NovAA-800

l buc
l51 l,00 15l 1,00 l8l3,20
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Spectrofotometru сч
absorblie аtоmiсё
AAS_6

l Ьuс
l5l l "00 l5l 1,00 l8l з.20

Spectrofotometru cu
absorblie atomicё АА-
7000

l buc
l5l l,00 15l 1.00 18l3,20

Spectrofotometru cu
absorbtrie atomicё
рG990

l buc
l5l l,00 15l l,00 l8l3,20

Lot 5 lonometre

I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Ph-metre9i Ionometre
de lаЬоrаtоr I-160 l Ьuс

730.00 5l l0,00 б l з2,00

Ph-metreqi Ionometre
de lаЬоrаtоr I-130 М l Ьuс

730.00 5l l0,00 б l 32,00

Ph-metre9i Ionometre
de laborator I-160 МР l Ьuс

730,00 5l l0.00 61 32.00

Ph-metreEi Ionometre
de lаЬоrаtоr F-7lб l buc

730,00 5l l0,00 б l 32.00

conductometru de
laborator C-30l0 l Ьuс

730,00 5l l0"00 б l32,00

conductometru de
laborator ЛС-72

l Ьuс
730.00 5l l0,00 б l з2.00

conductometru de
lаЬоrаtоr CONSORT-
C93l

1 buc
730,00 5l l0.00 б l32,00

Lot б Termostat

I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Higrometru
psihometric ВИТ-2 23 buc

65,00 l495.00 1794,00

теrmоmеtru din sticlй
cu lichid сu чаlоаrеа
diviziunii (> 0,2 ОС)

_ тл-5 (з)
- тл-2 Q\

5Ьuс

52,00 260.00 3 l2,00

Termostat ТС-80 l buc
9 Ьuс

912,00 8208.00 9849,60
Termostat ТС-80 бЬuс
Termostat ТС-80 2buc
Termostat MCO-170 l buc 912.00 912.00 1094.40
J'ermostat MIR-262 1 buc 9l2,00 9l2.00 1094,40
Termostat ST-
1,SLW1l5,

2buc
9l2,00 l824,00 2l88.80

Termostat 207 l buc 912,00 9l 2.00 l094,40
Termostat IC-802 l buc 912.00 9l2.00 l094.40
Termostat ST-2 l buc 91 2.00 9l2.00 1094,40
Termostat Теrmо-
Shaker PST-60HL

1 Ьuс
912,00 9l2,00 1094.40
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Termostat ILV
l lsSTD l buc 9l 2.00 9l 2,00 1094,40

Termostat CLV ЕСо
l l5STD 1 buc

9l 2.00 9l2,00 1094,40

Termostat ST 4 CONF 2buc 9l2.00 l824,00 2l88"80
Dulap de sterilizare
MOV, Pol-Eco, LP. 3 buc

912,00 27з6.00 328з.20

Termostat PST-60,
B,l5l0E,21l DS, 4buc

9l2,00 3648,00 4з77,60

Etuva, Dulap de
uscareEi sterilizare
SNOL 58/350

1 buc
9l2,00 9l2,00 l094,40

Etuva, Dulap de
uscareqi sterilizare
SNOL 220lз00

l buc
9l2"00 9l2,00 l094.40

Etuva, Dulap de
uscareqi sterilizare
INE-400

3Ьuс
9l2,00 27з6,00 з28з,20

Etuva, Dulap de
uscare9i sterilizare
MEMERT INE - 500

2buc
9l2,00 l824.00 2l 88.80

Etuva, Dulap de
uscareqi sterilizare
MEMERT нср - 246

l buc
9l 2,00 9l 2.00 l094.40

Etuva, Dulap de
uscare;i sterilizare INE
l53

1 buc

912,00 9l 2,00 l094.40

Termostat IG-l50 l Ьuс 9l2,00 912,00 1094"40
Lot 7 Analizator
medical

ETALONLAB

Analizator medical
пу-4э 2buc

б50.00 l300,00 1560,00

Analizator medical
Paladii

l buc
650.00 650,00 780.00

Lot 8 Сrопоmеtru

I.S. "CentruI de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Cronometru ISOLAB 3buc l04.00 з l2.00 з74.40
cronometru
AvARENES
САРР;

4buc
l04.00 4l 6.00 499,20

Lot 9 Luхmеtru

I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Luxmetru de Import
Ecolite -02

l Ьuс
1500,00 l500.00 l800,00

Sonometru ШИ-01 l buc l029,00 1029.00 l234,80

lз





Luхmеtrч konica
Minolta т- 10мА lbuc 1029,00 1029,00 l234,80

Lot 10 Servicii de
Еtаlопаrе

I.S. "Сепtrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Ваlап}б еlесtrопiсб AD-
200,PS-l 000

2buc l306,00 26|2,00 з l34,40

Ваlап}б electronicё AS-
220R2Plus 2buc l306,00 26l2.00 з l з4,40

ВаIап{й electronicй
Scout Рго SPUl02 l buc

l306.00 l306,00 1567,20

. Balan[Д electronici
ASB-220C2 2buc l30б,00 2612,00 з l34,40

Ваlапlй electronicб PS-
2l0R2 3buc l306,00 з9l 8.00 470l,60

Aparat de сiпtбrit VLR-
200

2buc lз06.00 2612,00 з l34,40

Араrаt de cintёrit VLA_
l34 l buc 1306,00 1306,00 1567,20

Set de greutё{i G2_2l0
пr.09599 l 9buc 573.00 l0887.00 13064,40

Lot 1l Autoclave

I.S. "Centrul de
Metrologie
Aplicata si
certificare"

Теrmоmеtru max.SP-
83 пr.00lбl8 l buc

399.00 399.00 478.80

Теrmоmеtru.ТL-6
пr997

l buc
399,00 399,00 478.80

Теrmоmеtru.ТL-5
пr00 1 00

1 buc
309,00 309,0,0 370,80

Cuptor de саlсiпаrе
SNoL 4buc

l027.00 4l 08"00 4929.60

Termometru TL-3
(500*) TL-z(-
l 8+70)пr.97,l39

3buc
з09,00 927.00 1l|2,40

Теrmоmеtrч TL-2(p/u
tеrmоst)

5buc з09,00 l545.00 l854,00

Autoclav NC-9O,GLC-
40

2Ьuс
l027.00 2054.00 2464,80

Autoclav ADELA-3D 2buc l027.00 2054.00 2464.80
Autoc|av GК- l 00 2buc l027.00 2054.00 2464,80
Autoclav ALP l buc l027.00 l027,00 12з2,40

Апчlаrеа procedurii de achizilie publicй:
Lotul l, iп temeiul art.7l, alin.(l), lit.d) al Legii пr. l3l din 03.07.20l5 privind achiziliile publice,
depбge;te cu 30% valoarea estimatё а achiziliei, calculatй сопfоrm prezentei legi".
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15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre tleciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrului есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL,,MEIN MED"
SRL "Inspect Test "
SRL " I.S. "Centrul de Metrologie
Aplicata si Certifi саrе"
SRL " ETALONLAB"

27.t0.2022
Nr.01-1-425б

[se specificd SIД RSДР, е-mаil,
fax, postd, etcJ

(IПfОrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi\ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile arl. 3l al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l 5 priviпd achizi|iile publice)

l6. Теrmепчl de a9teptare репtrч incheierea contractului:

(Selecta\i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi\iile publice, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп conformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

l7. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achiziyie publicd aufost aplicale crilerii de durabilitale si s-a iпсhеiаt
сопtrасl/соппасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate crilerii de durаЬilitаtе)з

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este mai micб decit pragurile prevйzute la art.2
alin. (З) al Legii пr. l31 din 3 iulie 20l5
privind achiziliile publice

l б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fах в
п l l zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii
рriп miiloace electronice si/sau fax о

In cazul iп саrе valoarea estimatё а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevёzute la аrt. 2 аliп. (3) al Legii пr. l3 l din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П l l zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace еlесtrопiсе 5i/sau fах п
п l б zile in cazul netransmiterii comunicйrii
рriп mijloace electronice ;i/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Iпtrерriпdеrеа:
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сч capital

strйiп

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

aI
contractuI
ui/acordul
ui-саdru

fйri ТVА inclusiv
тчА

SRL,,ME[N
MED"

638
08.1 l ,2022

99830000
0-6

l l2l0,00 l l2l0,00 з1.12.2022

SRL "
ETALoNLAB"

639
08.1 1.2022

99830000
0_6

|950.00 2340.00 з1.12,2022

SRL " I.S.
"Centrul de
Metrologie
Aplicata si
сеrtifiсаrе"

640

08.11.2022
998з0000

0_6
l 09582.00 lз l498,40 з1.12.2022
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Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizilii
verzi)? (DA/NU)

Vаlоаrеа de achizifie cu ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/Ioturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа сu ТVД)

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

Critcriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе аu foýt
aplicate criterii de durabilitate:

Preyul cel mai scdzul о

costul cel mai sсdzul о

Cel mai Ьuп raporl calitate-pre1o

Cel mai Ьuп raport calitale-cosl о

Рriп prezeпta dore de sеаmd, grupul de lucru declard сd lеrmепul de aEteptare репlru tпсhеiеrеа
coпtractulai./controclelor iпdicate ofost respectol (ехсерtfrпd cпzarile рrеvdzulе de arц.32 аliп. (3) al Legii пr.
13I diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile pablice )l рrесum pi сd iп cazul depaпerii coпtesla|iilor Ei/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de monitorizare, aceoslea aufost ехаmiпаtе si solu|ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achiziyii сопtirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizi|ie,.fopt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсйtоrчl grчрului de luсrч pentru achizi{ii:

Nicolae JELAMSCHI
(Numе Рrепumе)

/s
'/-*:
lFil..:
\з.
ж
t)

lб





DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr.9 Din 10.11,2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

I)enumirea autorittr(ii contractante primdria com. Vtrdeni, r. Soroca
Localitate com. Videni, r. Soroca
IDNO

1007601001I l2
Adresa com. Videni, r. Soroca
NumIr de telefon 02t049238,
Numtrr de fax
E-mail

prinwadeniso@,ruitru
Persoana de contact Dobrovolschi Veaceslav

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie publicd deschisd
Procedura de achizi(ie rep etatd (dupd caz) Nr: nu este
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Lucrari

Obiectul achizi{iei achizifionarea Lucrari de Construclie a
dpeductului mogistral spre locatitdlile
Dumbrdveni Si Vddeni, r-nul Soracc (Obiectul
nr.04/27)-Lucrdri neindeplinite

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
afegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decAt hcitatia
de!eL!!d)

Conform Legii I 3 I privind achizitiile publice

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

Nr: httpvhntender. gov.md/tenders/ocds-
Vwlpl -MD:155624967 a24
Link-ul:
bllpslaqhiz{iilndlrclptlbl i c/budeet/2 0 0 489 1 2
Data publicdrii: 20.10.2022

Platformq de achizitii publice utilizattr achizitii.md;
Procedura a fost inclusl in planul de
achizifii publice a autorittrfii
contractante

Da
Link-ul cdtre planul de achizitii publice
publicat: Da, 19.10,2022

Anunf de inten{ie publicat in BAp (dupd
caz) Data: nu este

Link-ul:

Tehnici Si instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

Sistem dinamic de achizilie

Sursa di finan(are Euget de srau

I



Valoarea estimati (lei, Jdrd TVA) 1 148 000.00

3, Clarifictrri privind documenta{ia de atribuire: nu este

4. Modifictrri operate in documentatia de atribuire: nu sunt

5, PAntr la termenul-limitl (data 01,11,2022, ora 11.00), au depus oferta 2 ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE
prezentate de cltre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. Naiman-Com 100260004954s Moisei Andrei
) SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina

Oferta Specificafia de prel +

DUAE +

Specificalia rehnica {Der iz de cheltuieli) +

INCLUSIV documente suplimentare:

Formularul informatie desDre ofertant +

Cenificat de atribuire a contului bancar +

CERERE DE PARTICIPARE
+ +

DECLAR-A flE privind \ alabilirarea ofenei + +

Dovada inregistrfuii persoanei juridice, in conformitare cu prevederile legale +

extras din Registrul de stat al persoanei juridice + +

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul gi echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespunzetoare a conraclulul

+ +

AVIZ pentru participare la licitatiile publice de lucriri din domeniul
constrqcliilor Si instalatiilor

+ +

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR + +

Certificat privind lipsa sau existenF restantelor fala de bugetulpublic
national (eliberat de FISC)

.t

Declaralie privind lista principalelor lucrdri executatein ultimul an de
actlvltate

+ .f

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate +

Declaratie privind personalul de specialitate qi/sau a expenilor + +

Diriginte de $antier- Agentul economic va prezenta legitimafia $i
certificatul de atestare tehnico- profesionala valabi)e pentru perioada
executirii lucrfuilor.

+

2



cerifi cat - autorizatie securffi
ffi

+ Prrvxro c^PsIcnla slmilara
+ +

Procese yerbale de executie a lucrarilor similare in anul 2020_2021 +
Gaxanlie a obiectului

JCrrso oe recomandare

DECLARATItr TER SUSTINATOR PROFESIONAL

Disponibilirare de bani lichizi sau capilal cilculanr. de resurse credilare sau
atte mltoace hnanclare

standarde de asigurare a calitnfii 0SO 900l)

.t +

t

8. Pentru elucidarea unor necraritifi sau confirmarea unor date privind corespundereaofertei cu cerin(ere stabilite in documentatia de atribuire' (incrusiv jil;fi;r*"
pre(ului anormal de sclzut) s_a solicitat: nu este

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

in conformitate cu art.65 alin.(4) al Legii 13rl15 privind achiziliile publice 4) prezenrarea
ofertei presupune depunerea intr-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, aDUAE qi, dupd caz, a garanliei pentru ofertd.
Potrivit, pct. 49 din Documentalia standard pentru realizarea achizili or publice de bunuri qi
servicii aprobatd prin ordinul MF nr. r 15 din 15.09.202 1 toate documentere se comp,reteazd
Jdrd nici o modiJicare sau abatere cre Ia formurare, spari e goare fiind comptetate ci
informalia 

.solicitatd. Completarea. clefectuoasd a foin ilor"To, oirog, ,"rpinlri,r:ro i?rrtrf.
Grupul de lucru ia decizia de a califica opertorul 

-Economic 
dacd ofirta depula este" 

-'
conformd, sau urmeazA sf, fie descalificat confonn art. 69 alin. 6.

Reiesind din cele mentionate, grupul de lucru urmeaza sa respecte prevederile legale cu
respectarea art. 7 al Lesil 111 12015

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

sumaofertei
(ftr5 TVA)*

Cantitate li
unitate d€
misuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
Construclia
apeductului
magistral spre
Iocalitdlile
Dumbrdveni Si
Vddeni, r-nul
Soraca (Obiectul
nr.04/27)

Naiman-Com I 147 509,95 Conform
devizului
de

cheltuieli

+

SC
Foremcons
SRL

| 420 109,,31

+ +

art, 131/2015.
Denumirea operatorului econoffi

Naiman-Com

Vlpltf q.! Iqsli n S94Vd es ca I i fi c ji ri i
SRL Naiman-Com se <lescalifica 

"onfo"rnart.7l alin d)
au fost depuse numai oferte care:
-^ sint neadecvate, inacceptabile sau

neconlorme;



- nu au fost elaborate Si prezentate in
conformitate cu cerin[ele iuprinse in
documentatia de atribuire:

SC Foremcons SRL
SC Foremcons SRL se respinge din motiv precum
ca valoarea propusd depdqeqte suma estimativi
publicat[ de autoritatea contractanta

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicati: nu este

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis: nu este

Anularea procedurii de achizilie publicd:
conform art. 7l alin d)

au fost depuse numai oferte care:
- sint neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
- nu au fost elaborate gi prezentate in conformitate cu cerinlele cuprinse in

documentalia de atribuire;
- pJin valoarea inclusd in propunerea financiard, depdEesc valoarea fondurilor

alocate pentru indeplinirea contractului de achizitii publice;

Informaiia privind achizitrii publice durabile (achizitii verzi) nu

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

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)r (inelicali ,sumct 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; Preyul cel mai scd:ut

Prin prczento dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de tteptare pentru incheierea
contaclului/contrdctelor indicate afost respectat (exceptffntl cazurile preu:dzit" de'ort. 32 alin, (3) al
Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind ochiziliile publice ), preium ;i cd tn cazul depunerii
contestaliilgr si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorixare, aceasted u fost examinsle si
solulionate.



'-*

Pfin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentu achizi|ii confirmd corectitudinea desfd;urdrii
procedurii de achizfiie, fapt pentru care poafid rdspundere confonn prevedefilor legale tn vigoare.

Conducito;rl gruprului de lucru pentru achizifii:

t)o {ro, o[r. 1,, L/"oo^.{ o n
(Nume, Prenume)



Nr. 2 din 10.||.2022

Dale cu privire la aulorilalea сопtrасlапtd:

Dепчmirеа autori i contractante

DARE DE SЕЛМЛ

dc atrihuire а contractului de achizi[ii publicc 
I

cle illchcicгc а асогdttlui-сасJгtt I l

de апulагс it ргtlсеdttгii cle atribtrirc l,]

Рriпlаriа satuIr"ri'Гаrlаul
Sattrl 'Гаrlаul. r-nurl cantcnii
l 007б0 l 007б l 9

Satr.rl l'arlaLrl. г-пul Сапtепlir
Nчmйr de telefbn 0-273-]7 -236
Nчmir de Ihх 0-27з-77 -636
E-mail oficial 1аtlа_цLр_t_iдrаr_r_а@щаtl;ч

r ilrqliq,lqltq чl @ещ+rl : _с__о_ 
m

Adrega de iпtсrпсt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, lеlс.frlп,
е-пtцil )

I.rrpagco Vasilc" 027З*77 -63б. 0б750:j,+70

'tipul procedurii de пСеrеrеа ofertelor de preluri

Cod С]I)V

servicii de instalare
]i+ooooo;
5 l 000000-9

Fiхрчпеrеа
motivului/temeiului
privind alegerea
prtlcedurii de
аtriЬчirе (iп с,аzчl
aplicйrii ulror
procecluri dec,dt

licilu|ia clesc,hisa)
procedura Nг: ocds-b3wdp1 -MD-'t 66478't457231
atribuire (se уа iпсliс:а
diп caelrul portulului
guчеrпumепlul

Data рuЬliсйrii:03. l 0,2022

atribuire anlicate

platfbrma de
achizi{ii publice
utilizatй

I_дgа!Ца_t_е_ _

IDNo

Dctle c,tl pril,irc la ltrtlr:eduru cle atrihtlire:

рrосеdurа de
achizi{ie ,. repetati
(dцрg 9ч?)
'Гiрul ЬБi*.iulоi
contractului de
achizi{ie/ acordului-
саdrч
()biectul achizitiei

i, iCt iiitii,n,.i, .Ц!@: ll 1рtсrlсlсг.md

п

Adresa

nAltele: Рпdiсауi/

Nr:



|'rосеdurа а f'tlst
inclusй in planrrl de
achizi{ii publice а

autoritй(ii
contractantc
Апuп! de inten{ie
publicat in I}AP

Tehnici qi

instrumente specifice
de atribuire

Sчrsа de fiпап{аrе

ГБk,"l ;rЁ plйul йЪсliйiЪ"ЪП.е rБЙ,ti
octls-b3rvdp l - lvl l)- l66-17tt l ]57231-taV- l66-178J592509

" 
Ac"rd *"d 

"-,-, 
S Ы.* d i 

" 
аmiЙе а. lrirj t Ъ fl i с i иt i.-Jl 

"il 
ri,,i i i,-ft"tйЁ

electronic

Buget de stat; rll3uget CNAM; пI3ugеt CNAS; пSursе ехtегпе; гLАltе sLlrse:
ilicati

vаlоаrеа estimati З99957.00 lei

(' l ur i li с, йr i pr il, i п <l cl t х, u пt е п l u I iu cle u t r i Ь.u ire :

(Se vа complela tп cazul iп care au.fost solic,itclte clarificdri)

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Denu m irea tlperato rului 91соц_9miс;
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
Ехрu псrс,а, succin tй а riispunsului
Data transmiterii

Modi/icdri zperule iп dосuпtепtа|iа cle alribuire:

(Se vct c,ompleta iп c,ctztll iп c,are au./tlst ореrulе mocli.|ic,ari)

Рrеluпgirеа dnlii d9 dерчпеrс, а ofi,rtcltlr
le-lic,itulie.п,tdl

13 zile]

Рапd la tеrmепu|-|iпtild klata 21.10.2022, oral6:30), au clepus oferla 2 оfеrtапli:

tý;I ПЙчЙir";;Й;"t"*lчi..опоЙ;-Т rОПО- -l Asocia{ii/ 
ill lladministratoriil

ГГ Тsс-;Дi.ТДркlм- sKl- 
-I0ойбоо2gбвs 

I Medvedcova Renata l

Г2. ] q!1,..г_о_wЁR GвдЕN:_ __Iq?щ.OФqощZ_-[р_"эцgglо stер_ац _ l

lпfоrmа|ii рriчiпсl r|ёrtеlе depuse qi dосumеп|еlе de calificare ;i аJ'еrепtе DUAE prezeпlale de ciltre clperalorii
есопоmiсi:

Denumire clocument

---l

Data:
I-ink-r"rl:

ltczu m:rtul modil'icйriIrlr
Putrlicate iп I}Al'/alte mijloacelor de

lц[р_щаlе_ (Qурg с(!?_ _____'l'ermen-limiti dc dерчпеrе ;i deschidere а
оtЪrtеltlr prelungit

(lperuin,

ecclnomic п

Documentele се constituie oferta



ёБiоn1iu p.niiu .l t'c rtа
р|сZеццq
ргсZспtаt

l|црti cu|

se vа сопsmпсl
Сеrеrе de раrtiсiраrе, conform

Declara!ie privind valabilitatea
оf'еrlсi (ancxa пг. 8)
l;оrmulаrul stапсlаrd al
г)осumепtului unic de
Achizitii [:rrrcl

Dovada iпrеgistгёгi i реrsоапеi ргсzсtltаt
.iLrгidiсс

lcumente с

1; рrеzепlа,

Specificatii tehrlice (alrexa пr.
22)
Speciticalii clc рrе1 (itncxa пr.

prczcntat

pгcZentat

йr;;iat

2з
DЪЪtагаUе фчiпd iiita- - prczentat
ргiпсiраlеlоr l i чrаri/рrеstйri
сlёсtuаtе in r-rltirrrii З arri de
q9tlу_lц!9]9ц9l9 ! |._ _1 

2_

Declaralie privind dotйrile
specit'ice" utilaje qi

eclripanlenlc песеsаrе pcntru
indeplinirea соrеsрuпzйtоаrе а
contractului'(anexa nr. l 3

(Iп|Ьrmа{iсt рriviпсl сlепumirеа doctlmeпtelor рrеzепlаlе se l,a iпсliса iп cclп|brmilale ctt с.еriп!еlе сliп
сlос:umепlсtуiа cle qlriЬtlirе *si se 1,4 (,опsепlпu рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, пч соrеSрl,tпсlе (iп .u:ttl
с,uпd сJосuПlепlul ct lb,st рt,е:сПlцl, dur пtt c,tlre .s:lltlпсlас,еriп!аlоr cla c,ctlilic,ctre1)

* iп c,ttzul ulilizeirii lic,itttIiei еlесtrопiс,е.s,е l.,tt iпсJiссt pre!ttl rllёrtei.fiпale
(lп/tл,mu|iсt рriviпсl "Соrсsрuпсlеrе(l L,lt с,еriп|сlе cle cctli|ic,ctt,a" ;,i "('оrе,slлuпс1аrаа счt .s;pac,i|ic,ct7iila
tеhпiсе" , ,уе vа сопsеmпа рriп; ,,+ " iп cazul corespuпc)erii ;,i рriп ,,-" iп cazt,tl пec,ore.sl,lttпtclerii)

Репtru elucidarea uпоr песlаritdуi sau сопfirmаrеа uпоr date priviпd corespuпderea clferlei cu сеriпlеlе
,stabilite iп dосuпtепluУiа de atribuire (iпclu.siv ju,stificarea priyului апоrmil rle ,scdzuj ,s-a stllic,ilal;

prezentat

prezentat

p,:.i*niit

prezentat

ргсZсllttl1

prezet,ltat

prezc,ntat

ргсzсlltаt

prezct-tlat

Ьiйс,itп

I пJо r п ш 
у i сt р r i ч i п сl c, t l r c,s 7l tt п cl e re a оJё r t е ! оr с, ч с: е r i п ! е l е .y o l i c, i t ct l e ;

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

( Iara
'I'Va1*

cantitate
qi unitate

de
misчrй

Corespunderea
cu сеriп{е|е dc

calificarc

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnicc

corcspulrl'lc

corespunde

Articole si
cchipanlende
sрогt Ei
complex de
joacй
servicii de
instalarc.

Sс..лLl,АрRIм"
SRL
Ъкt-'* 

'- 
,;powвR

GRЕЕN"

з74644.|6
lei

l соrеsрuпdс

459404.49
lei

l Nu corespunde
(sumа mаjоrаtй)

DtJAIl

anexci пr.7



Data

*so*tigit_1!_|i_

О fe rt п пt i i re цt i п s i lcl е,ч с ч l i fi с, а t i :

Motivul respingerii/dcscalifi cirii
Sчmа mаjоrаtй fа{й de fondul Jisponibil

пtru incheierea contractului

()рсrаtсlrчl economic I пfоrmа{iа solicitat:i Rezmatul risрчпsului
орсrаtоrч lui ccrrnonric

"j
Modulitcttecl cle et,ctluure u o.fёrlelclr:

репtru f'iecare lot гr

репtru mai nrulte loturi cumulate п
pentru toate lo_turile l
Alte linritaгi pril,ind пttпlйгul de lоtuгi саrе pot fi atribuite aceluiagi оlЪrtапt: Ilпсliсulil

.Itrstillcarca decizici cle а пu atribr-ri contractttl ре loturi:

Crileriul de atribuire uplical:

Рrеtчl cel mai scйzut l
costulcel mai scйzut п
Cel mai bun rароп calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп сurе iп с,uсJrul proceclurii cJe cttribuire Suпl aplicctte mai mulrе crilerii clc ulribuire, ,\е |,()l,
iпelicct ltлаlе crileriile cJe alribuire aplicatc .yi dепumirеа lcllurilor u.fёrепtе)

I

Iп|Ьrmаliа priviпd,/hc,torii cle еvаluаrе apl icay i :

(Se vct юmрlеtа репlru loturile сu.rе atl.fb.s,t atribuite iп bazu c,ri|eriilor; cel mai Ьuп ruроrt c,ctlitctle-pre1
.s,ctu cel mаi Ьuп ru7xlrl c,alitctle-c:tl,yl)

Factorii de ечаlчаr. , vаlоаrеа din оfеrti
Dепumirеа operatorului economic 1

Puncla,iul calculat
'l'otal

I)enum rе fhctorul 1 Ропdеrеа
I)cnutlr rе factorul n Ponderea

[)епuц]irеа operatorttlr-ti economic n 'Гrltal

l)епutпiге lirсtогrrl l Ропdсгеа 
l

I)епullliгс f асtогtr] ll I)onderea

Re еvаluurе а ofe r tе l оr :

(Se va complela iп cctzul iп care ofertele uu.fosl reeyaluate repelal)

lп ttrпtct схuпtiпсiri, ayultldrii 1i c:oпtlluritrii o|'crtelor clepu.se itt c,uclrttl procerlurii dc ulribuircl ,у-ч сlес.i,s.

Atribuirea contractul ui de achizi;ie publ ic6/acordului-cadru :

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

l Prelul total

] ttara l'VА)
A)l

: Cantitaie , Pi*tul'
i qi unitate I unitar
| |__11аlа T_v

| -ьпuйiъ;-
I

I operatorului
l economlc

I tVtoilуrll rссr,аlutiгii оl'сгtсlоr l

lr
Mltldilicй rilc opel,atc

_+



^йЁы;---eclripamende
qi complex

Апulаrеа рrоссduгii сlе achizigie publicй:

Агguпrепtаrе:

Dепumirеа operatorului
__ econoJnlc

ýс.4цд|вIдд,SRL
SRL..POWER GREEN"

de

дФsч_rз

'1тбф:|6

clec,i:iile grttpultti cle luc,t

Data transmiterii

lit

Тj'4й1.1-в 449,573 lei

de transmiterc

_92.!L2__0р_
02.L\:2_0ц_

,;;,r" *,*'й
l Modulitat.u
l

l e-maiIт-
_ |е-mаil ____

in cazul iп саrе r,trlbirei ciiiir-,iti а itlntraciulLri Г

estc mai micД decit рrаgurilе prevйzt;te la аП. 2 
|

alin. (3) al l.cgii rrr, l3l din 3 iulie 2015 
l

_рцrlпd achizitiile рu

este egala sau mai mаrе decAt pragurile t
рrечйzutе la ап, 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din 

l

*] ц]iq_?_ЩlрцчiпФg.ЫаlЦЦрgЦЦ._ l

( ltlformarea ореrаl 0rilor ес,опоmiсi implica|i iп procedura cle ctlribuire de,;pre deciziile grupului clc
lttcru репlrч achizilii .s,e reqlizeazй iп сопfЬrmitulе (,1,1 preveclerile arl. 3l ul Legii пt,. l3t сliп 3 itt!ic,
2() l 5 priviпcl ac,hizitiile publice)

Т'е r пt е п ч l d е а,| l е р t ( l r а l ) е |,l l l. ч i п с, h е i е rc, ct с. с l t t l r с к. l tt l t t i

l б ,il. in .orui transmiterii соmuпiсйrii
рriп mijloace g|ectronicc ;i/sau fhx r l

[.] l l zilc iп cazuj tretratlstllitcгii ctltlltrrlicljгii
рriп mii loace еlесtrоп_iсе;iЦ_щ t ацL
П l l zile ?n cazul transmiterii comunicйrii рriп

_цЦqggq_ 9,!9qЦ9!ýq 9.(_sau f11 l] 
_

п 16 zilc iп cazul псtrапsпlitсгii сопluпiсirгii
_рriцщtilq?се electronice q;i/sau 1irx Ll

(,\elec,lu|i lсrmспttl cle a$eplare respec,lctl. ('alc,ulareu lerme паlоr prevdzute tlе [.agect пr. l3 t сliп з ittlia
2()l5 priviпd uchiziyiile publice, iпсlu.giл, а lеrmепеlоr de a$teplare, se еfёсtuеаzа tп соп|Ьrmitаlе сч
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii Molcloya).
С о п t r(tс t u l d е ас h i z i I i а /а с ordu l -с adr u iп с h е ict l

г, 
.f аFv vаlоаrеа contractului

SC,,AL,I,APRIM"
SRl.



Numiirul
qi data

contractului/
actrrd ului-cad ru

l0.1 l .2022

Detttlnrirea
ореrаtоrului

есопопriс

Sс."лI-,глрIt
IM" SRL

пtrерri
ntlerea:

Сu
capital
autohto

пl
Cu

capital
mixt/as
осiсrс/

C'u
capital
striin

firi ТVА

з14644,|6
lei

inclusiv
тYА

37400000_
2

5 l 000000_
9

Prelul cel mcli ,\cdzLl|_1.1

Costul cel mаi ,sc:й:ttl t l

,FB

Теrmеп de
valabilitate

al
contractuIui
/:rctr rtl u lrr i-

саdru

j l,l].
2022

с с з,-,а ,l

l_

Iп.fоrmа!iсt рriчiпсl ut,hi:iyii publice durubile fuchizi|ii чеrzi) (rubric,a сlаlй se c,otпpleteclzci clour iп с,еrul iп cure
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DARE DE SEAMA

de atribuire и contractului tie achiz.Hu publice V
de m cheiere  a acordulu i-cadru  □
de anu lare  a procedurii de atribuire □

nr. /  din 19. 10.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante primdria s. SESTACI
Localitate s. SESTACI
1DNO 1007601004515
Adresa s. SESTACI, nut I Soldane.yti
Num ar de telefon 0272 45 236
Num ar de fax 0272 43 236
E-mail oficial primariasestaci(a)y ahoo.cont
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

la cob GUJA 
Tel: 0272 43 236 
primariasestacitfOyah oo. com

2. Date cu privire la proeedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de oreturi V  Licitatie deschisa 
□Altele: [Indicafi]

Proeedura de achizifie repctata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrari V

Obiectul achizitiei Lucrari de forarea a fin tin ii arteziene s i construcfia 
retelei de apeduct in s. SESTACI

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea  
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitatia deschisa)
Proeedura de atribuire (se va indica din cadrul 
Dortalului suvernamental www.mtender.vov.md)

Nr: ocds-b3w dpl-M D -1662018693 788
Link-ul: https://mtender.gov.mil/temlers/ocds-b3wdpl- 
M D -16620186 93 788?tab=contract-notice
Data publicarii: 1.09 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizata V achizitii.md: □ e-licitatie.md: □ yptender.md

Proeedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritatii con tractante .

V Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
httn://soldanesti.md/achhitii-ituhlice-ule-anl-de-tdvehd-i

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

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru nSistem  dinamic de achizitie nLicitatie 
electronica oCatalog electronic

Sursa de finantare V Bueet de stat: □ Bueet CNAM: □ Buaet CNAS: 
nSurse externe; cA lte surse: [Indicafi]

Valoarea estimata (lei, fara TV A)

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va complete! in cazul in care au fost solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor 7.09.22; 9.09.22; 12.09.22; 12.09.22; 13.09.22; 
14.09.22; 14.09.22

Denumirea operatorului econom ic
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare Sursa de finanfare;

http://www.mtender.vov.md
https://mtender.gov.mil/temlers/ocds-b3wdpl-


Forma garanfiei bancare;
Publicarea caietului de sarcini in Word; 
Publicarea formularului F5 fara prefuri;
Lista cu cantitaf de lucrari DESCIFRAT; 
Normele care urmeaza sa fie  indicate in deviz; 
Tipurile f  dimensiunile bordurelor;

Expunerea succinta a raspunsului Bugetul de stat;
Orice forma permisa de lege;
Forma caietului de sarcini este disponibila doar in PDF; 
Nu dispunem de F5 fara pre(uri;
Formularul nr. 1 este publicat;
Conform caietului de sarcini;
Conform caietului de sarcini;

Data transmiterii 8.09.22-, 9.09.22; 12.09.22; 12.09.22; 13.09.22; 
14.09.22; 14.09.22

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care an fast operate modificari)

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacclor de informare
(dupa caz)

[Indicafi sursa utilizatd f  data publicdrii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-lim ita (data 21.09.2022, ora 12:33), au depus oferta (Ш ofertanfi:

Nr. Dcnum irca operatorului economic 1DNO Asociatii/
administratorii

1. Vipart Plus SRL 1005600016494 Vitalie POPOV
2. SC Foremcons SRL 1005600001878 Dumitru AXENTII

6. Informatii privind ofertele depuse si docum entele de calificare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire docum ent
Denumirea operatorului econom ic

Vipart Plus SRL SC Foremcons SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu coresptmde)
Propunerea tehnica prezentat prezentat
Propunerea financiara prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garantia pentru oferta
(dupa caz)

prezentat prezentat

D ocum ente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Grafic de executare a lucrarilor prezentat prezentat
Declara(ie privind experien(a 
similara

prezentat prezentat

Declaratie privind lista 
principalelor lucrari executate In 
ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Declaratie privind dotarile 
specifice

prezentat prezentat

Declara(ie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului

prezentat prezentat

Informatii privind asocierea prezentat prezentat
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(Informatia privind de пит ire a documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentalia de atribuire si se va consemnaprin: p rezen la t, n eprezen ta t, n u  co resp u n d e  (in cazul 
cdnd documentul a J'ost prezenlat, dor nu corespandecerintelor de calijicare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denum irea operatorului  
econom ic

Pretul ofertei
(Шга t v a )*

Cantitatc si 
unitate de 

milsura

C orespunde  
cu cerinfele 
de califlcare

C orespunde cu 
specificatiile  

teh nice
Lucriiri de 
fo ra rea  и 
f in t in i i  
arteziene f i  
с oust m e t  iu 
retelei de 
apeduct in  s. 
S E S T A C I

Vipart Plus SRL 5  5 1 4  2 5 4 ,7 2 p r o te c t
t e h n ic - +

SC Foremcons SRL 6 8 5 6  8 9 9 ,5 5 p r o te c t
t e h n ic + +

Lot n O perator econom ic 1
O perator econom ic n

*  In cazul utilizdrii licilaliei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calijicare ” f i  ”Corespunderea cu specificatiile 
lehnice ” , se va consemna prin:,, +  ”  in cazul corespunderii f i  prin „ - ”  in cazul necorespunderii)

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

Data
solicitarii

O peratorul econom ic Informatia solicitata Kezmatul raspunsutui operatorului 
economic

21.09.2022 Vipart Plus SRL De justificare a pretului 
anormal de scazut

Au prezentat raspuns dar nu au 
justificat pretul. An prezentat mai 
multe oferte comer dale de la 
furnizorii de materiale

26.09.2022 Vipart Plus SRL De justificare a pretului 
anormal de scazut

Nu a fost oferit raspuns

9. Ofertantii respin^i/descalificati:

Denumirea operatorului econom ic Motivul respingerii/descalificarii

Vipart Plus SRL Pre( a n o rm a l de sca zu t

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai m ulte  loturi cum ula te  □

P entru  toute lo tu rile  V
Alte limitari privind num aru l  de loturi care pot fi atribuite accluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu  atribui contractu l pe lo tu r i :__________________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

P retu l ce l mai scazut V
Costul cel mai scSzut □
Cel mai bun raport cali ta te-prej □
Cel mai bun raport ca li ta te-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 si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de ev aluare aplicati:
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(Se va completa pentru loturile care aafost atribuite in baza criteriilo r: cel mai bun raport calilate- 
pre( sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factor»  de evaluare Valoarea din ofcrta Punctaju l calculat
D en u m irea  operatorului econom ic  1 Total

D enum ire  factorul 1 P onderea

D enum ire  factorul n Ponderea
D enum irea  operatoru lu i econom ic  n Total

D enum ire  factorul 1 P onderea

D enum ire  factorul n P onderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma exam inari,  evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractu lui de achizitie  publicS/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denum irea
operatorului

econom ic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Preful unitar  
(fara TVA)

Pre(ul total 
(fara TV A)

Pretul total 
(inclusiv TVA)

L ucrari de 
forarea a 
f in t in i i  
arteziene si 
constructia 
retelei de 
apeduct in  s. 
S E S T A C 1

SC
Foremcons

SRL

proiect tehnic 6 856 899,55 8 228 279,46

A nularea  procec urii de  achizitie  publica: In tem eiul art. 71 alin. l i t __.

Argum entare:

15. Informarea operatorilor econom ici despre dcciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului  
econom ic

Data transmiterii Modalitatca de transmitere

Vipart Plus SRL 4.10.2022 e-m ail

SC Foremcons SRL 4.10.2022 e-m ail

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

16. Term enul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax □

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

V 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
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(Selectati ter me nul de asteptare respect at. Calc и I area termenelor prevazute de Lege a nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitale 
cn prevederile TITLULU1 IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru Tnchciat:

Denumirea
operatorului

economic

A

Intreprinder:  
Cu capital 
autohton/  
Cu capital 

mixt/asociere/  
Cu capital 

strain

Numarul  
si data  

contractului/  
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului Tcrmen de 

valabilitate al 
contractului/a  

cordului-  
cadru

far3
TV A

inclusiv
T V A

SC

Foremcons
SRL

Capital
autohton

24/22 18.10.22 45200000-9
6 856 
899,55

8 228 
279,46

pina la recepfia 
la terminarea 
lucrarilor

18. lnformatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica da ta  se com pleteaza doar in 
cazul in care la  p rocedura  de achizifie pub lica  au fa s t  ap lica te criterii de durabilila te  §i s-a incheiat 
contract/contracte p en tru  lo t/lo turi pen tru  care an fa s t  aplicate criterii de durabilitate):

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

(D A/N U )

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

(ind ica fi sum a  cu TVA)

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

Critcriul de atribuirc pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

P refu l cel m a i scazu t □

C ostu l cel m ai scazu t □

C el m ai bun raport calitate-prel □ 

C el m ai bun raport calita te-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ей termenul de asteptare pentru tncheierea 
contractului/contractelor indicate a fa s t  respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ) , precum  si ca in cazul depunerii contestatiilor ft/sau  
receptionarii rapoartelar de monitorizare, aceastea an fa s t exuminute si solution ate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa$urarii procedurii 
de achizifie, fa p t pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

C o n d u c a to r u l  gru p u lu i de lucru pentru achizitii:

(N um e, P ren u m e) (S en m a tu ra )
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 38 din 10 noiembrie 2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul 
Localitate Mun.Cahul 
IDNO 1009603003860 
Adresa Str.Ștefan cel Mare,23 
Număr de telefon 0299/2-24-48 
Număr de fax - 
E-mail oficial  imspcahul@ms.md 
Adresa de internet Spital.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Arteni Tatiana, e-mail: office.srcahul@gmail.com; 
tel.076700112 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri □   

Obiectul achiziției Produse parafarmaceutice 2022 (loturile 
neachiziționate). 

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

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1665994286317 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21065614 
Data publicării:17.10.2022 

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://spital.md/category/achizitii-
publice/plan_achizitii/ 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 125000,00 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu a fost 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu a fost 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27 octombrie 2022, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 
1. SA M-Inter-Farma 1003600005263 Morozov Maria 
2. SRL Ecochimie 1002600052156 Iurcu Nicolae 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

1.SA M-Inter-Farma 2.SRL Ecochimie 
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) Nu este caz Nu este caz 

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

Cerere de participare   prezentat 
Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat 
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional 

prezentat prezentat 

Acte ce atestă calitatea produselor 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: Articole 
parafarmaceutice (hîrtie) 

     

Hîrtie ECG Kenz Cardico 1211 
210x140x250 

SRL Ecochimie 67 200,00 1000 buc + + 

Hîrtie foto-luciosă glossy A-4 115-
160g/m2 

Achiziţia nu a avut loc  6000 buc   

Lot 2: Pelicula      
Chimicale pentru prelucrarea 
pelicilei -Fixativ (manual) 

SA M-Inter-Farma 4 861,11 250 L + + 

Casete pentru pelicula 30x40 SA M-Inter-Farma 25 000,00 5 buc + + 
Casete pentru pelicula 35x35 SA M-Inter-Farma 25 833,33 5 buc + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
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(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  □                         
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire 
aplicate și denumirea loturilor aferente) 

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

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

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lotul 1: Articole 
parafarmaceutice (hîrtie)      

Hîrtie ECG Kenz Cardico 
1211 210x140x250 

SRL Ecochimie 1000 buc 67,20 67200,00 80640,00 

Lot 2: Pelicula      
Chimicale pentru 
prelucrarea pelicilei -Fixativ 
(manual) 

SA M-Inter-Farma 250 L 19,44 4861,11 5250,00 

Casete pentru pelicula 
30x40 

SA M-Inter-Farma 5 buc 5000,00 25000,00 30000,00 

Casete pentru pelicula 
35x35 

SA M-Inter-Farma 5 buc 5166,67 25833,33 31000,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. 1 lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice se anulează 
atribuirea contractului pentru procedura de achiziţie privind achiziționarea Produse parafarmaceutice 
2022 (loturile neachiziționate): 
Poz.1.2 Hîrtie foto-luciosă glossy A-4 115-160g/m2 
Argumentare:  nu a fost depusă nicio ofertă. 

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

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA M-Inter-Farma Nr.01-1603 din 01.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL Ecochimie Nr.01-1603 din 01.11.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

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/acord

ului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

SA M-Inter-
Farma 

Cu capital autohton Nr.272 
10.11.2022 33100000-1 

55694,44 66250,00 
31.12.2022 

SRL Ecochimie Cu capital autohton Nr.273 10.11.2022 33100000-1 67200,00 80640,00 31.12.2022 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 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 a contractului de achizilii publice v
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 2_din 1011.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantil:

Denumirea autoritltii contractante $coala Profesional6, or. Telenegti

Localitate or. Telenesti
IDNO 1009606006530
Adresa or. Telenesti str.Stefan cel Mare nr.41

Numir de telefon 0258 2 2t 32.068433664
Numir de fax 0258 2 2t 32

E-mail oficial tel ene st isrr(rr)nrai I, ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Cuqnir Sergiu

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate vCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisl
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri V Servicii n Lucr[ri n

Obiectul achizitiei Clrbune de tip AS
Cod CPV 09200000-l
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor praceduri decdt licitalia
deschisir)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental

1t1.11;w, m {e 7.1 $p11. K{,1 11.md)

Nr: ocds-b3rvdpl -\4D-l 6660-l 26223{}0

Link-ul : mte nder. gov. mdlJende rslocds-b3wdp 1 -
MD-166601262234CI
Data oublicirii'.|l .10.2022

Platforma de achizitii nublice utilizati v achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de
achizilii publice a autoritllii contractante

vDa nNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:
mtender. oov. mdllpn-{grs/ocds-b3wdp 1 -M Q:
166601 2622344

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:17.10.2022
Link-ul : m.te nd.er. gov. md/te nd grslocd s-b3wdp 1 -

MD-1666012622300
Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
vl-icitatie electronic[ nCatalog electronic

Sursa de finan{are vBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicolil

Valoarea estimatf, (lei, fdrd WA) 490000,00
1



Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(Se va corupleta in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va corupleta tn cazul fut care au fost operate modificdri)

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

cltre operatorii economici:

(Informalia privind denumireo documentelor prezentate se va indica in conformitate at cerin{ele din

dotcumentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezental, nepreTentat, nu corespunde (tn cazul

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

7. Informa{ia prMnd corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

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

findicayi surso utilizatd ;i data publicdriiJ

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

findicatri numdntl tle zileJ

5. Pffni la termenul-limiti (data 25.10.2022, ora 15 : (X)), au depus oferta 2 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatoru lui economic IDNO Asocia(iil
administratorii

1. S R.L. AUTO-INTERNATIONAL 10r26t|2t|02961 Negrean Denis

, Floreni S.R.L 1002601002055 Lupaqco Igor

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic 1

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmno prin: prezentat, neprezentat, nu cqfglplllde)

Propunerea tehnicl + +

Propunerea financiar[ + +

DUAE + +

Garanfia pentru ofertl
(dupd caz)

+ +

Documente de calificare
Se va consmno prin : pre zentat, nepre zentq!1n1 so!9!plln6!s

Certificat de

conformitate

prezent neprezentat

DUAE prezent neprezentat

Raport de incercdri prezent neDrezentat



Denumirea
Iotului

I)enumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fEr[ TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1 Operator econom c1 7779.t6 50 tone + +

Operator econom cn 7780,00 50 tone

Lot n Operator econom cl
Operator econom cn

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale
(hformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Coresptnrderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,,+ " in carul corespunderii qi prin ,,-" i.tl cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scflzut) s'
a solicitat:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitlri privind numIrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sc5zut v

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se va completa pentnt loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitateln'el
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
oneratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinqerii/descalificirii
Floreni S.R L Pretul mare, lipsa actelor necesare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea o ul economlc n Total



Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

14. in urma examintrri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art

Argumentare:

71 alin. _ lit _.

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
mIsurI

Pre{ul
unitar

(fIrI TVA)

Pre{ul total
(ffirn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

CXbune AS S.R L._AUTO-
INTERNATIONAL

50 7779,16 388958-00 466719-60

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

Denumiree operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S R L 
-AUTO-INTERNATIONAL

[se specificd SIA RSAP, e-mail,

fax, po;td, etcl

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atrihuire despre deciziile gytpului de

lucru pentru achizi{ii se realizeozd fir cotrforntilate cu prevederile art. il al Legii nr. l3l din 3 iulie
20I5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decit pragurile prevlzute la art. 2

Y 6 zrle in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax n

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

tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13l din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

fl 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
J 16 zlle in cazul netransmiterii comuntcartt
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privitd achiziliile publice, inclu,sit,a termenelor de a;teptare, se efechrcazd tn conformitate a.t

pret,ederile TITLULU IL'C.apitolul I (Calcularea Termenufui) ol C.odului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:



Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
striiin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acordul
ui-cadru

Iara
TVA

inclusiv
TVA

S.R.L. AUTO.
INTERNATION
AL

Cu capital
autohton/

Nr.
1

10.1 l.
2022

092000
00-1

388958
-00

466749-
60

31 12.2422

L8. Informa(ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (nrbrica datd se completeazd doar ln
cqntl tn care la procedura de achiziTie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract,/contracte pentnt lot;'loturi pentnt cqre au-fbst aplicate criterii de durabilitate):

hin prezenta dore de seomd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/controctelor indicate afost respectot (exceptdnd cozurile prevd1ute de art. 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice ), precum qi cd tn ca4ul depunerii contestaliilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceosteo au fost examinate qi solulionate.

hin prezents dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentu care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare

Conducltorul grupului de lucru pentru achizilii:

Cu;nir Sergiu

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

(DAiNU)

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

(indicali suma ar TLA)

Codul CPY 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 \/

Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raport calitate-pre| a

Cel mai bun raport calitate-cost o

(Nume. Prenume)



DлRЕ DF], SЕАмл

de zrtribr"rire а contгactltlr"ri de aclrizilii pr"rblice

шL. J,} din l l ,1\э022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Clarific:iri ;rrir,incl clrlcutrrcntit(ia dc atrilruirc: пu sunt

VIoclificirri оllсr:ttе itr tltlrlunrcrita!ia clc atrilrtrire: пu stlnt

I)f,rlil la tcrпrcnul*linritir (clata 09.11.2022о оrа l6:00), а dcllus оl'сrtа 1 tll'crtant:

J.

4,

5.

Nr.

Dепumirеа autoritйtii contractitntc Itlspcctoгatttl Gсrlсгаl al Polilici al MAI
Localitate Inr-rIl. CJhiqirlбr"r
IDNo l0lз60l0000495
Adresa stг. 'I'iгаsроl 

1 1/l
Nunritr cle tclclbrr 022-868- l 30
E-mail oficial achizitii(| gp.gor,.r,l-rd

Adrcsil de internet www.poli zt. t-llcl

l)erstlana dc contact (пutlle, рrепLlпl.а, tаlе/Ьп,
а-пшil)

NicLr Bclitci, nictr.bclitei@igp.gor,,nrd,
0601 l lз37

Tipul рrоссdurii de atribuire aplicate Сегсгса сlIЪгtеlог de ргеttrгi
Procedura de achizitie rереtаtй (dupii cctz) Nг, ocds-b3wcl1l1 -MD- 1 (165 1 2834З91 3
Tipul obiectuIui contractului de achizitie/
acordului-cadru

Il u Il l-tгi

obiectrrI aclrizitici Арагаt сlе zЬог {irir pilot (сlгопi)
Ctld СI'V 45200000_9
Iixllultcrca nrotivului/tctrrciultli ргiчiпсI
alegel,ea proccdurii de atrilruirc (iп cctzltl.
aplicarii o/trlr proceclttri. clacdt licilct!ict
cla.s,chi,sй)

Nlt sc a1llioit

l)rоссtlurа dc atribuire (se t,ct iпсliссt сliп сасlrul
porlalului Kuyel,t,l(1.11,1eпl.al )1,1t,rl,tl!!|!1!l1:!,,::!!|.Jlцl)

Nг: ocds-b3wdp l -М D- 1667З()] 5667 47
L i п l< - rr l : h ttp s : //tTl tc п с1 е г. go v. пl d/tc ncle гs/осd s -

Ь З r,vc1 р I - М D - 1 6 6] З ()7 5 6 6] 47 ? tа|э-ооrrtгасt- п ot i се
Г)аtа pLrbliclгii: 0] .11.2022

I'latfbrma de achizifii publicc utilizatir achizitii.rld

l)rllссtlurа а f'ost incIrrsi in рlапul tlc achizitii
рu lllicc rr autoritir{ii ctlntractantc

Da
bi,-,K-.,l 

"Л.е 
pl"";l,t"-n.lrir-itii р.,ЬП.. publL-.t,

lrttps://politia.rr-rcl/
Anun{ de inten{ie publicat in I}AP (dарd caz) l)ata:-

l.irllc-LrI:-
'l'clrnici si instrunrcrttc specificc de аtrilruirе
(!уцус:сt!_
stlrsа tlc linirnlartl

Licitalie еlесtrопiсй

litlg;i dййГ
Vаlttаrса cstinrat:j (lei, /йrй'l'I1.4) 520 ЬЬO.о0-

I)cn ultrirca tlpcrirltlгtl Itt i cconomic Asocia{iiladministratorii
1007(1000З5lбlR"pkr !i"l! S-Д' Viсtог I]aciLrl.

Il)No



Denumire document
l)спuпtirеа operirto ruIui cctlllomic

Iiapid Link S.R L

(,Sc

Documcntcle се constituic ofert:t
уа с()l1.,\аmпа pt,itl: prczc,tllctl, llcprazerllctl, tlu сrlrс,s,llLtп.с[а)

DLJAl1 1lгсzсIrtаt
Spcc f'icat teIlllice рrеzспtаt
Spec 1rcat de рrе{ ргсzспtаt
Dссlага[i с privinc1 valabi l itatea о f-сгtеi

репtгtt о сluгаtй de 30 de zile
calendaгisticc (сопlЬгпl Апсхсi пг.8)

pгezet-ttat

Gагап[iа рсtrtгu оl'егtir 1%о (соп[огrll
Arlcxci rlг.9) 1-1гczct-ttat

l) гczct-ttatгcat с] с clovczi ргi vi lld
ctlrl lilгпlitаlса ргосlusсlог. 1lгсzсll tat

б. Intilrlnafii ;rrivincl оtЪrtсlе dcpusc si clocuntcIrtclc tlc calificare;i аfЪrспtе DUAIi prezentatc
de с:itrс operatorii ccoIttlnrici:

'7. In1'orrna{ia privilrcl corcsptlIltlcrca оfЪrtеlоr ctl сеriп!сlс soIicitate:

8. Репtru elucidarea uпtlr necl:rгit:'i!i sart conlirtnareil uпоr datc privilrcl corespunderea tllЪrtеi
cu ссriп{еlе stalrilitc iп dtlcuIltentatia cle atribuil"c (inclusir,.justilical"ca рrс{ului апоrmаl с|с
sc:izu() s-a srllicitat: ntl stInt

9. ()fЪrtап{ii l,cspinsi/tlcscalil'ic:a!i: lttl sulrt

l0. Modalitatca с|е cvalual,tl а llIЪrtсltlr: l)clltru iпtrсgul lot

l1. СritсгiuI clc atriIluirc aIrlicat: Рrс{uI cel tnai scilzut

l2. Iпf'оrпrа{iа ;rrivind thctorii de счаltlаrс aplica{i: nu sc aplicir

l3. Ilcevalurtrca оtЪrtсlоr: пu se irpIicii

14. iп ltrll1a ехаmiп:iri, evaltt:irii ;i conrparirrii of'crtclor clcpusc in cattrul proccclurii clc
atгilruire s-:r dccis:

АlгiЬuiгсil ctltltгtictltllri сlс achiziIic 1ltrЬliса/zlсtlгdullti-сасJгlt:

tji,niii,,i"
Dепutпirе:r lotului l)cnllmircit

ореrаtоrului cconomic
l)rс{ul ttltal
(lhr:i'I'VА)

si unitatc
de

m:isuri

I)спutпirса ltltului
I)епumirеа
opcratorului

есопоmiс

I)rе{uI
ofertci

(fiiгё ТVА)*

cantitate
;i unitate

de
mйsurй

Corcspundere
а cu cerin{ele
de calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Арагаt clc zЬоr liгй
pilot (сlгопi)

Rallicl Link
S.R.l,. 496 750.00 1 bLrc. + +

l)rс{ul total
(inclusiv
,гчл)

Арirгаt clc zboг lirгir pilo1
49б 750"00 59б 100,00l,ink S.R.L, 1 br"rc.

2



15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru репtru achizi{ii:

1(l. Тсrmепul de a;tcptarc рспtru inchcicrea contracltlttti: tlLl Sc apIicir iп соtl[Ьгпritаtс ctt

ргсvссlсгilе агt.З2 alin. (З) lit. Ь) al Lcgii Ilг,l3l l2()|5 pгivirrcl achiziliilc 1lLrblice - Itсsllссtаtгсаt
tегпrспеlог pt,cvizlttc la агt.j2 alin. (l) cstc fircLrltativi iгl ut,tlritto:tt,clc cazttt,i: atLtIlci сiпс1
сопtгасlul dc achizitii pLrbIicc/acclгclltl-czlclt,u гсsрссtiч t-tгtl-teazt]t sir llc iIlchciat cLl Llll сlрегаtоt.
cctltlotllic сагс il Ibst sirlgLrгrrl оI-сгttrпt la ргосесltlга cie аtгiЬuiгс 9i nLr cxistd al{i орегаtогi
ecot-lonrici implica{i itl гespectiva ргосесlurti dc аtгiЫriгс.

I7. Сопtrасtсlс dc aclrizi{ic inchciatc:

Dепumirеа o|reratoruIui economic Data transnriterii Modalitatea tlc transmiterc
Rapicl l,ink S.R,L. 11.11.2022 е-пtчi l

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

intreprind
erea:

Numйrul
qi tlata

сопtгасtului

Cotl
срч

vаlоаrса сопtrасtului Теrmеп de
valabiIitatc

aI
сопtrасtului

f5rй ТVА inclusiv ТvА
RAPID I.INI(

S.It.l,.
C]Lr capital

social
l85-1]N 11.11 .2()22

45200
000-9

49(l 75(),00 59(l l 00.00 з1.12.?.022

РriП prcz,attltt rlura de sапmri, grttJlttl rle Ittcrtt tlcc:lttrй сй lеrплспrt! rlе uslapl(trc pclllr|t iпсltсiеrач

Пr. l3l diП 3 iltlie 2()l5 privittrl ucltiz,iliilc ptthlicc ), рrаt.:чпt si cri iп ctt?.ttl rle 1lttttcrii ctlttlt:sltt{iiltlr ,yi/s,tttt
rcc'c1llittttЙrii rttpttttrlclttr tlc пtttttilttri?ltre, {!(aslc(r utt.fbsl cxrtmittrtlt: ;i .1,oluliltttttlt:.

da uchi7,ilie,.|itpl репlrч cttrc ропrlй rйsрt.tпlсrс ctltt./tlrпt prat,eierilrtr leguIe itt l,igtlttt.tl_.

Conducitorul Gruрului de luсru репtru achizi{ii:

AIcxancIru GANACItJ

HlZlT
о
о
о

*'





































DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectorialeI
de incheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire o

din 2q l/ ao.l&
l. Date cu privire la entitatea contractanti:

Denum irea entitifii contractante I.M ,,Regia transport electric"
Localitate Chisindu
IDNO I 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numir de telefon 022 204 129" 022 204 r45
Numlr de fax 022 752 663
E-mail oficial rtechish inau(E smail.com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entitdfii contractante gi obiectul
nrincinal de activitate

Activitalile sectoriale privind domeniul transporturilor !

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi lLicitalie deschisd

flAltele: negocieri directe fdrd publicare a unui
anunt de participare

Procedura de achizitie repetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizitiei Piese gi instalalii pentru sistemul de apeduct,
c analizar e s i in cdl zire

Cod CPV 44 I 00000- l
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr o c e dur i de cat I ic italia de schisd)

La data de 16.09.2022 a fost initiatd procedura de
achizilie nr. ocds-b3wdp1-MD-1663338453039
privind procurarea pieselor qi instalafiilor pentru
sistemul de apeduct, canalizare gi inedlzire,
desfbguratd prin SIA RSAP.

Conform deciziei grupului de lucru pentru
achizilii din cadrul RTE, nr. I 14 din 12.10.2022,
procedura nominalizatd a fost anulatd din motivul cd
nu a fost depusd nici o ofert6.

Respectiv, in conformitate cu art.40 alin. 1) lit. a)
al Legii 74, RTEC a indiat procedura de negociere
frrd publicarea prealabili a unui anun! de participare.

Agadar, ludnd in considerafie cele menlionate mai
sus gi av6nd in vedere necesitatea stingentd a

produselor, deoarece suntem in pragul perioadei reci a
anului iar lucrdrile planificate nu mai pot fi amdnate,
s-a recurs la studiul pielii in urma cdruia s-a contatat
cd operatorii economici de profil oferd asortiment
incomplet de produse cu variatii semnificative de
preluri, fapt motivat de criza energeticd in care ne
afl6m ;i de impedimentele de logisticS cu care se

confruntd in ultima perioadd reieqind din situalia de
rdzboi din tara vecin6.

in urma analizei efectuate s-a constatat cd oferta
operatorului economic,,Nelimot-Com" SRL cuprinde
tot segmentul de produse solicitate, acestea
corespunzAnd cerin{elor de calitate gi prefurile oferite
sunt competitive si avantaioase.



Proceclrrra A"
p o r I a I u I t r i guv ernamental www. mt ender. g ov. md )

Platlbrrrra de achizifii publice utilizatd
Anun{ rle intenfie pubticat in BAp (dupd caz)

Nr:
Link-ul:https:
Data publicdrii
r achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md
Data:

Link-ul
Tehnici si instrumente specifice Oe at.ibuire
plu1td ctc)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizitie
rLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finantare rBuget de stat;
nSurse externe;
PlAlte surse: Szr,se nronrii

Vafoarea estimati (ei,Jdrd TVA) 2 543 900,00

Je l'.1 c ( eta tn cazul in care au solicitate clarificdri
Data solicitirii clarificirilor
Denunr irea operatorului economic
E4punerea succintfl a solicitdrii de clarificaE
Expunerea suc
Data transmiterii

3.

6e

4.
(Se

Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

N,lodificiri operate in documentatia de atribuire:
ileta in cazul

I'iini la termenul-limitl (data _, ora ), a depus oferta 2 ofertanti:

.\e t'Ll C()lttDIetA tn care au losl e mod;
Sgul"tql mo4rfiS"ito"
Publicate in

!42,t,!!9nl
[Indicali sursa utilizatd ;i data pubticdriiJ

l ernlen-llmlta de depunere gi deschidere a
ol'ertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea
operatorului economic

IDNO Date de contact Asocia(ii/
administratorii

.. B i co rn plex-Con struct
SRL I 003600048486 Chigindu, str. Varnila

2119.022 422 142
Ana Cecan

2. ..Nalirnot-Com" SRL I 006600052073
Chisinbu, str.
Constructorilor. 1.

06850 I 93 1.060568868
Sergiu Corcodel

6. Informafii privind ofertele depuse gi
eco no rrr ici:

documentele de calificare prezentate de citre operatorii

Denumire document

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin:

Prolturrerea tehnicd

(lttlot'tttcrlio privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
dot trtttenfatia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdndd.t rttttettrul , fost prezentat, dar nu corespundeceiinyelor de caiificare))

7 . lrr formafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea operatorului economic
,,Bicomplex-Construct" SRL alimot-Com" SRL



* l, ccr:ttl utilizdrii licitayiei erectronice se va indica pretul ofertei Jinale(Itr;rtt'rttrrlia privind "Corespunderea cu cerinsele de catificare" ;i "corespunderea cu speciJicasiile tehnice,,, sevo , on.\'etnna prin: ,,+ " in cazul corespunderii ;i prin ,,_,' in caiul necorespunderii)
8' l)cntru elucidarea unor neclaritr(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerintelc stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-asolrtittrt:

nrirea lotului Denumirea operatorului
economic

Preful ofertei
(fbra TVA)*

Can-te qi un
de mis

91 qr

ooP
:9c!

a'E 
=ieii

U()

9ar
c):= -.
E H..g

.4ag
POe
x.n

,oT I

,,B icomplex-Construct,,
SRL 297 393,58 pozilii 80 + T

,,Nalimot-Com" SRL 840 530,59 pozilii 1t4 T +

t,oT 2

,,B i complex-Construct',
SRL | 513 472,99 pozilii 63 + +

,,Nalimot-Com" SRL I 689 085,13 pozilii 104 -1- -t

rtI
Operatorul economic Informatia solicitatl Rezmatul rispunsului

operatorului economic

9. O f'ertanfii respingi/descalificati:

l)enumirea operatorului economic

I i ictrrrrplex-Construct" SRL

-

10. l\,Iodalitatea de evaluare a ofertelor:
Pcntlu liecare lot Q
Periirrr ruai multe loturi cumulate I
Pe ntnr toate loturile I
A lir I irrr itari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justiflcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

PrerLrl celrnai scdzut Q Costulcelmai scdzut I
ccr rrrr i bu' rapoft calitate-pre1 lcel mai bun raport caritate-cost r
(Itr i'tr:rrl in care tn cadrul procedurii de atribiire sunt aplicarte mai multe criterii de atribuire, se vor indicatoitta (:t'iteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor'aferentel

12.
(,\,,

lllt t i

Inlbrmafia privind factorii de evaluare aplica(i:
, 

;.: :,r,:::,::::::::t:::,,t" care aufost atribuite in baza criteriitor; cet mai bun raport catitate_pretr'upot'r cautarc-cost

Facto I de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
_rcn umtrea operatorulul economtc Total

il-ea ractorul I Ponderea

Motivul respingeriildescalifi cirii
Oferta nu corespunde cerin{elor:
Lot 1: ( din I 13 pozilii sau propus doar g0)
Lot 2: ( din 104 pozitii sau

cali cel



i,eo l,,,"toml II

I I\lr,lir Lrl t'."uuluirii of""t"lo"
f,t,',1if;.'urit" ope"atq 

-

13.

(sa

i{ceval uarea ofertelor:

t:tr cotnpleta tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

l4' Irt urnta examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
dce is:

A t r i br r i'ea contractului de achizilie sectoriald,/acordului-cadru:

umtrea
tului

Denumirea
operatorului

economic

Can-te qi un de
mis

Pre{ul total
(frrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

instalatii
istenrul de

re si
'/l nt I

,,Nalimot-Com" SRL 218 pozilii 2 529 615,71 3 035 538"85

Anulri lca procedurii de achizi(ie sectoriali:
J-erneiLrlanulsrii:
Argunrcntare:

15. Intormarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:
D"numi."affi

l-
L
lPic

| 0.,,

I 
uP..

I cilrr

lincr
L!,,t

l)e ir r

lot

-.Se \l
tnr si

tlLrct.

lulizar

llzii'c
?)

(Itrfrn'trttrrea operatorilor economici impticali rn procedura de
pcutt'u uchiziyii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art.
secto.t'ele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
16. 'l'crmenul de agteptare pentru incheierea contractului:

l)errulrr
ol)er':rto

eco ll0l

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 al Legii nr. 74/2020 privind achizi{iile tn

(Colctrlr-trea termenelor prevdzute de Legea nr.74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,
lrutt\l)t)t'lurilor si serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn coiformitate cu
preretr't'r'ile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Coditui Civil ai Repubticii Moldova).
17. (lontractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

rirea
rului
mic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
strlin

Numirul
qi data

contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitat

eal
contractul

ui
ffiri TVA inclusiv

TVA
-Com" Capital

autohton 1t2 04.11.2022
44100000

1
-l 2 529 615,71 3 035 538,85 04.11.2023

18' Informafia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazd
doar irr cazul in care la procedura de achizi{ie sectoriali au fost aplicate criterii de durabilita?e;i s-a
incheirtf contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):
Au fo-st_:rplicate criterii pentru achizi{ii durabile (achizitii verziX

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Y4qtlqi_lg 39!t34& rq TVA din contract/ contracte a



lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
d u rabi litate (lei MD)*:
codui cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitatex:

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

*Ittf rn'rrcttia se tta indica pentrufiecare contract de achizilie tn parte.

Prirr prez,enta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheiereu
contrncttrlui/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 65 ulin. (3) al Legii
74/2020 privinelacltix,iliile tn sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor poqtale), precum gi cd tn
cnzttl rlepunerii contestu(iilor ;i/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei
sttl rt lio rr ule.

Prirr prezentn dare de seamd, grapul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de ucltiz.ilie,.fnpt pentru care pourtd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducirtorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNII

(indicali suma cu TVA)

Preful cel mai scizut I
Costul cel mai sc[zut r
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raport calitate-cost n



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

din i\.1,1 ooJt

z
!
n

1. Date cu privire la entitatea contractanti:

) Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarific[ri privind documenta(ia de atribuire:
eta in cazul in care au fost solicitate clari

Denumirea entiti(ii contractante I.M .,Regia transport electric''
Localitate Chigindu
IDNO 1 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numir de telefon 022 204 129.022 204 r45
Numlr de fax 022 752 663
E-mail oficial ne_ch i gh inau(@gm ai l. com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina. tel. 022 204 109
Tipul entiti{ii contractante qi obiectul
principal de activitate

Activitdlile sectoriale privind domeniul transporturilor I

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri p[.icitatie deschisd rAltele:
Procedura de achizifie repetatd (dupd
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii I Lucrdri I
Obiectul achizitiei Produqe petroliere
Cod CPV 09 I 00000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.pov.md)

Nr: ocds-b3wdp l-MD- I 664285555957
Link-ul :https://e-licitatie,md/contract-notice/405 I 4
Data publicdrii:21 .09.2022 ora 16:42

Platforma de achizi{ii publice utilizati r achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md
Anunf de intenfie publicat in B.AP (dupd
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie P[-icitafie
electronicd lCatalos electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat;
rSurse externe:

flAlte surse: .Szrse r;roprii
Valoarea estimat[ IeL fdrd TVA) 2 1 80 000,00

Data solicitdrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintl a risnunsului
Data transmiterii

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:



va ta in cazul in care au tcarl
Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(duod caz)

[Indicafi sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limitfl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicayi numdrul de zileJ

5. Pflni la termenul-limiti (data 01.11.2022, ora 17:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic TDNO Asocialii/
administratorii

I ICS ..LUKOIL-Moldova" SRL l 002600005 897 lsavev Fevruz

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

ICS ..LUKOIL-Moldova" SRL

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat

Proounerea financiard prczentat

DUAE prezentat

Garanfia pentru ofertd
duod caz)

prezentat

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

Cerere de participare prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentot

Licentb de activitate
Lista statiilor PECO cu indicarea adreselor
acestora

prezentot

Raport de inspeclie in vederea confirmdrii
coresounderii bunului la standarde

prezental

Certificat de inregistrare a intreprinderii/decizie de

inresistrare/Extras
prezentat

DECLARATIE privind confirmarea identitAfli
beneficiarilor efectivi ;i neincadrarea acestora in
situalia condamn6rii pentru participarea la
activitdli ale unei organizalii sau grupdri criminale,
pentru coruptie, fraudd si/sau spdlare de bani

prezentat

Garanfie de bund execulie 50% pentru operatorul
economic desemnat ciqtigdtor

La atribuirea contractului

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

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin\ele din

dojcumentalia de atribuire ;i se ya consemna prin: prezentat, neprezentat' nu corespunde (tn cazul cdnd

documentul afost prezentat, dar nu corespundecetinyelor de calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei.ftnale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice", se

va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(fhra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurd

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Produse
petroliere

ICS,,LUKOIL-
Moldova" SRL

I 825 250,00
95 000

litri
+ +



8. Pentru elucidarea unor neclaritS{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a

solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatd Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limitdriprivind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indica\iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut Z Costul cel mai scdzut !
Cel mai bun raport calitate-pre1 n Cel mai bun raport calitate-cost n
(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia 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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. ln urma examin[ri, evaluirii gi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizitie sectoriald,/acordului-cad

(Informarea operatorilor economici implicapi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, ape i, transporturilor ;i serviciilor po;tale )

calmai bun itate-cos

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Total

Factorul I
Factorul 2

n contraclulul oe e secrona ru

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(ffir5 TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Produse
oetroliere

ICS..LUKOIL-
Moldova" SRL 95 000 litri r 829 250,00 2 140 300.00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea oneratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
ICS ..LUKOIL-Moldova" SRL 04.11.2022 E-mail



16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile in sectoarele energeticii, apei,
transporturilor ;i serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

IB. Informa(ia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate $i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)'

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

Prelul cel mai scdzut Z
Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun calitate-cost tr

*Informalia se va indica pentrufiecare contract de achizilie tn parte.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
contractulai./contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 65 alin, (3) al Legii
74/2020 privindachiziliile in sectoarele energeticii, opei, transporturilor qi serviciilor po;tale), precum qi cd tn
cazul depunerii contesta\iilor ;i/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate qi
solu(ionate, Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru uchizilii conJirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de acltizitrie, fapt pentra care poartd rdspundere conform prevederilor legale in
vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNII

n cazul achiziliilor sectoriale care intri in sfera de
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor gi

serviciilor oostale

O 11 zile de la data transmiterii comunicdrii privind
rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
striin

Numirul
Ei data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractul

ui
Ihr[ TVA inclusiv

TVA

ICS,,LLIKOIL-
Moldova" SRL Autohton 113 08.11.2022 09100000-0 1 829

250.00
2 140
300.00

31.12.2023

Au fost aplicate criterii Dentru achizitii durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)Nu
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate 0ei MD)*: (indicasi suma cu TVA)

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

ffi
















