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DARE DE SEAMĂ 

După reevaluare 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 21026914-1 din. 13.10.2020   .    

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./Chirița A. 

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: 21026914 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lenjerie de pat și plapumăn din silicon pentru 

instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana  

Cod CPV 39500000-7  

Expunerea motivului/temeiului privind 

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

Nu sunt 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1596550399417 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21026914/ 

Data publicării: 05 august  2020, 08:45 

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) 400 917.00 MDL 

Digitally signed by Rotaru Valeriu
Date: 2020.10.13 11:13:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596550399417
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  
  
5 aug 2020, 15:17 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
Cerința pentru calitatea, componența și proprietățile tesăturii 
la seturile de lenjerie pentru pat este declarat bumbac 100%, 

cu proprietăți netede și durabile, rezistente la spălat 50C, dar 

totodata densitatea este declarată 120gr/m2, la acest 
parametru al densității, nu poate să fie vorba despre calitatea 
înaltă (nici macar medie) a țesăturii oferită de oreratori 
economici. Precizați vă rog densitatea țesăturii în raport cu 
calitatea și componența acesteia. 

Expunerea succintă a răspunsului  AC va modifica densitatea de la 120 gr. m până la 
165 gr.m 

Data transmiterii (5 aug 2020, 16:43): 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Lenjerie de pat: bumbac densitate țesăturii 140-

165g/m2. 

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) 

Nu s-a aplicat 

5. Până la termenul-limită (data 13.08.2020 ora 07:00), au depus 6 oferta  2 loturi: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 S.A ”Șarm” 1003600061641 Зайкин Михаил 
Борисович 

2 Î.I.”Popozoglo R.A.” 1004611000023 Topal Seghei 

3 S.A.”Universcom” 1002600037377 Довбенко Сильва 

4 SRL ”Nalad Comerț”   1003602023036 Buga Olga 

5 SRL”Anghel-Lux”,                                     1014600041979 Victor Godunov 

    

    

    

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

de către operatorii economici: 

Denumire 

document 

Denumirea operatorului economic 

 S.A 

”Șar
m” 

Î.I.”P
opozo

glo 

R.A.” 

S.A.

”Un
iver

sco

m” 

SRL 

”Nalad 
Comerț

”   

SRL”Angh
el-Lux”,         

   

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

Propunerea 

tehnică 

 prezent

at 

prezent

at 

preze

ntat 

prezentat prezentat    

Propunerea 

financiară 

 prezent

at 

prezent

at 

preze

ntat 

prezentat prezentat    

DUAE  nu 

corespu

nde 

nu 

corespu

nde 

preze

ntat 

prezentat prezentat    

Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 

 - - - - -    

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Confirmare 

de deţinere a 
stocului de 

materie 

primă pentru 
Lotul nr.1 

 prezent

at 

nepreze

ntat 

preze

ntat 

prezentat neprezentat    

Mostre 
 prezent

at 

nu 

corespu

nde 

nepre

zentat 

prezentat nu 

corespunde 

   

Livrarea şi 
descărcarea 
se face de 

către agentul 
economic la 

fiecare 

instituţie 
împarte 
conform 

cantității 
solicitate 

 prezent

at 

prezent

at 

preze

ntat 

prezentat prezentat    

Certificat de 

conformitate 

la set de 

lenjerie și a 
plapumei/ 

raportul de 

încercări a 
țeseturii din 

care este 

confecționată 
lenjeria. 

 prezent

at 

nepreze

ntat 

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

7. Informația privind corespunderea 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 

Set de 

lenjerie 

pentru pat 

compusă 
din:- 

lenjerie de 

pat/ față de 
plapumă/ 
fașă de 
pernă 

II POPOZOGLO 
R.A. 

271 999 3760 - - 

S.R.L. NALAD-CA-
COMERŢ 

272 000  3760 + + 

Anghel-Lux 277 360 3760 - - 

SARM SA 391 040 3760 + + 

UNIVERSCOM 476 266,67 3760   

     

 

* 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 

Î.I. ”Popozoglo” 
oferta fiind clasată pe locul I în SIA ”RSAP” 
nu au fost desemnate câştigătoare din motiv 
că: 
 Operatorul Economic a prezentat mostra 

fiind țesătură albă curată, Autoritatea 
Contractantă a solicitat să fie ” culoare alba 

cu imprimeu pentru copii”. 
 Documentul Unic de Achiziții European nu 

corespunde cu modelul publicat de 

Autoritatea Contractantă. 
 Conform pct.35 din ”Anunțul de 

participare” Operatorul Economic nu a 
prezentat ”Certificat de conformitate la set 

de lenjerie și a plapumei/ raportul de 
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încercări a țeseturii din care este 
confecționată lenjeria. 

 

           ”Anghel-Lux”SRL 
oferta fiind clasată pe locul III în 
SIA ”RSAP” nu au fost desemnate 

câştigătoare din motiv că: 
 Operatorul Economic nu deține  ”Certificat 

de conformitate pentru setul lenjeria de 

pat”; 
Are doar raportul de încercări 

    SRL ”Nalad Comerț”- - Operatorul Economic nu a respectat termenul 

de livrare, bunurile  livrate  în prima 
Instituție de Educație Timpurie nu 
corespund mostrelor  solicitate după 
deschiderea ofertelor  și abateri de la 
raportul de încercări nr.441-20 din 

12.08.2020. 

 

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: 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) 
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Motivul reevaluării ofertelor Operatorul Economic S.R.L. ”NALAD-CA-COMERŢ” nu a 

respectat termenul de livrare, iar bunurile  livrate  în prima 
Instituție de Educație Timpurie din cele 18 din sectorul Ciocana 
nu corespund mostrelor  solicitate după deschiderea ofertelor și 
abateri de la raportul de încercări nr.441-20 din 12.08.2020. 

Modificările operate Contract s-a reziliat conform temeiului juridic Legea privind 

achiziții publice 131/15, art.77, aln.1, lit.a), art.19, aln.3, lit.f).     

Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura 
de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau 
candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: -se 

face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială 
integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă 
demonstrează. 
 Contractul care urmează a fii încheeat cu OE S.A. ”Șarm”  va 

fii micșărată cantitatea în limitele alocațiilor bugetare pentru 
anul 2020. 

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) 

Set de lenjerie pentru pat 

compusă din:- lenjerie de pat/ 

față de plapumă/ fașă de pernă 

 

 

S.A. ”Șarm” 

 

 

   2610 

 

 

104,00 

 

 

124,80 lei 

 

 

325 728,00 

      

      

 

15. Anularea procedurii de achiziție publică: 
Argumentare:   

În temeiul art. 71 alin.  lit ) -. 

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.A ”Șarm” 08.10.2020 nr. 01-24/351 e-mail 

Î.I.”Popozoglo R.A.” 08.10.2020 nr. 01-24/351 e-mail 

S.A.”Universcom” 08.10.2020 nr. 01-24/351 e-mail 

SRL ”Nalad Comerț”   08.10.2020 nr. 01-24/351 e-mail 

SRL”Anghel-Lux”,                                     08.10.2020 nr. 01-24/351 e-mail 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
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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). 

18. 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 

S.A. 
”SARM” 

138 
13.10.2020 

395100

00-0 

   271 440,00 

lei 

325 728,00 

lei 

31.12.20

20 

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: 
 

                Valeriu ROTARU                                    ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 


