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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                    □ 

 

DECIZIE achiziții publice de Negociere fără Publicare □  

 

Nr. 10061377 din 23.07.2020 

.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana 

Localitate Mun. Chișinău,  
IDNO 1007601009565 

Adresa str. Alecu Russo 57 

Număr de telefon 022 499 661 

Număr de fax  

E-mail oficial  detsciocanaachiziti@mail.ru 

Adresa de internet Detsciocana.educ.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Braga I. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 10061377 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției ” Lucrări de reparație categorie general 
amenajarea teritoriului Gradinița 
nr.155” 

Cod CPV 45400000-1  

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Motivul de a recurgere la procedura de negociere fără  
publicare a fost necesară pentru Instituția de Educație 
Timpurie nr.155 deaorece această procedura a fost 
publicată pe platforma achizitii.md de 3 ori: 

Prima procedură(nr. ocds-b3wdp1-MD-

1583850061669)-Lotul a fost anulat conform 

art.71 alin.1, lit. b). 

A douaprocedură (nr.ocds-b3wdp1-MD-

1590739110118)-Anularea procedurii de 

achiziție publică conform Articolui 71.alin. 
d) toate ofertele depuse de OE sunt cu  

valoarea estimativă  financiară propusă  
mai mare și depășesc valoarea fondurilor 

Digitally signed by Rotaru Valeriu
Date: 2020.07.24 16:00:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1583850061669
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1583850061669
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1590739110118
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1590739110118
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alocate pentru îndeplinirea contractului de 
achiziții publice.  

A treia procedură(nr.ocds-b3wdp1-MD-

1592381445463)-Anularea procedurii de 

achiziție publică conform Articolui 
71.alin. d)  ofertele depuse de OE sunt cu  

valoarea estimativă  financiară propusă  
mai mare și depășesc valoarea fondurilor 
alocate pentru îndeplinirea contractului 
de achiziții publice. 

lucrări de reparație sunt necesare deoarece au fost  

publicat în decizia Consiliului Municial nr. 6/4 din 

26.12.2019-”Foaia de Titlu„ pentru anul 2020. 

      DETS sec. Ciocana la data de 10 iulie 2020 a 

expediat ”Invitație de participare la procedura de 
negociere fără publicare” următorilor OE: 

               - ”Kvmcons”SRL 

               -”Fabianca”SRL 

               -”Livart-Prim”SRL 

               -”Neldiro”SRL 

               -”Mavitex-Cons„SRL 

 Operatorii Economici au fost selectați în baza unor 
contracte de colaborare cu DETS sec. Ciocana și  în 
baza recenziilor și recomandări pentru efectuarea 

lucrărilor de reparație calitative la alte AC. 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 10061377 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/10061377/
  

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

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 416 666,00 MDL 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu s-a aplicat 

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 s-a aplicat 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 
[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1592381445463
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1592381445463
http://www.mtender.gov.md/
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Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 15.07.2020, ora 12:00 ), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Livart-Prim”SRL   1012600038364 Carabadjac Artur 

2. -”Neldiro”SRL 1007600063034 Tarapan Ovidiu 

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

de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Livart-

Prim”SRL   
-”Neldiro”SRL   

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 s-a solicitat Nu s-a solicitat  

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Certificat privind lipsa 

datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Prezentat Prezentat   

Avizul Inspecţiei de 
Stat in Construcţii 

Prezentat Prezentat   

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a 
contractului 

Prezentat Prezentat   

Declarație privind 
personalul de 

specialitate pentru 

efectuarea lucrărilor 
din contract 

Prezentat Prezentat   

Certificat de 

înregistrare a 
întreprinderii/ decizie 
de înregistrare/ extras 
de înregistrare din 
registrul de stat al 

persoanelor juridice 

Prezentat Prezentat   

Certificat de atribuire 

a contului bancar 

Prezentat Prezentat   
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Declarație privind 
experiența similară 

Prezentat Prezentat   

Certificat de la 

Centrul de instruire în 
domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

Prezentat Prezentat   

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

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 
calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 
tehnice 

”Lucrări de 

reparație 
categorie 

general 

amenajarea 

teritoriului 

Gradinița 
nr.155” 

Livart-Prim”SRL   405 515,30 Conform 

proiectului  

+ + 

-”Neldiro”SRL 409 302,12 Conform 

proiectului 

+ + 

Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     

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

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

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

Data 

solicitării 
Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-”Neldiro”SRL Prețul este 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: Procedura data nu este împărțită pe loturi 
din motivul că este doar o singura IET unde se vor efectua lucrări de reparați                 
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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: 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 

operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
”Lucrări de 

reparație 
categorie general 

amenajarea 

teritoriului 

Gradinița nr.155” 

Livart-

Prim”SRL   
Conform 

proiectului 
405 515,30 lei 486 606,36 lei 

 

486 606,36 lei 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
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Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Livart-Prim”SRL   17.07.2020 nr.01-24235/1 e-mail,  

-”Neldiro”SRL 17.07.2020 nr.01-24235/1  

(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 

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

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al 

contractului/acordului-

cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

Livart-

Prim”SRL   

99 
23.07.2020 45400000-1 

405515,30 

lei 

486618,36 

lei 
31.12.2020 

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. 

 

Rotaru Valeriu 

 


