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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

 

Nr.   05     ___din   21.09.2020                   .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cimișlia 

Localitate Or.Cimișlia 

IDNO 1003605150319 

Adresa Str.Alexandru cel Bun 135 

Număr de telefon 024122193 

Număr de fax 024122391 

E-mail oficial  srcimislia@ms.md 

Adresa de internet srcimislia.md 

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

mail) 

Gorodetchi Cristina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:-   
ocds-b3wdp1-MD-1595424123435 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală Centrului Consultativ 

Medical Transfrontalier a IMSP Spitalul Raional 

Cimișlia(REPETAT) 

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:  21026448 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21026448/ 

Data publicării:22,07,2020 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:22.07.2020 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21026448/ 

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) 986898,00 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1595424123435
http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 10.08.2020_, ora_15:41) au depus oferta __4_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. Eurogalex Prim SRL 1008600035294 Ciocoi Dumitru 

2. Vicoliv Grup SRL 1014600018675 Turcan Liviu 

3. SC Marcoletis SRL 1007600000370 Tulgara Victor 

4. Graficon AV SRL 1007600046745 Gutium Anatolie 

6. DUAE prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Eurogalex Prim 

SRL 

Vicoliv Grup 

SRL 

Marcoletis 

SRL 

Graficon AV 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică nu corespunde nu corespunde prezentat Nu arata 

programa 

SIA RSAP 

Propunerea financiară nu corespunde nu corespunde prezentat Nu arata 

programa 

SIA RSAP 

DUAE nu corespunde nu corespunde prezentat Nu arata 

programa 

SIA RSAP 

Garanția pentru ofertă 

(după caz) 

neprezentat neprezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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Declarația privind conduit etică și 

neimplicarea în practice frauduloase și de 

corupere(F3.4) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația de neîncadrare în situațiile ce 

determină excluderea de la procedura de 

atribuire, ce vin în aplicare art.1 din Legea 

nr.131 din 03,07.2015(F3,5) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate/Decizie/Certificat de înregistrare 

și extrasul din Registrul de stat a 

persoanelor juridice 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Formularul informative despre ofertant F3,7 prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Certificat de efectuare sistematica a platii 

impozitelor, contributiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

 Ultimul Raport financiar/situația financiară prezentat prezentat prezentat prezentat 

Avizul  Inspecției de Stat În construcție prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Declarațiile privind dotările specific,utilaj și 

echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Declarația privind personalul de specialitate 

pentru efectuarea lucrărilor de contract 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind experiența similară 3ani prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Recomandări din partea altor beneficiari prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, de resurse creditare sau alte 

mijloace financiare 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Cifra medie anuală  de afacere pe ultimii 3 

ani 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Termenul de garanție pentru lucrări: min 5 

ani -max 10 ani 

pentru mobilier 5 ani 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Certificat de la centrul de instruire în 

domeniul securității si sănătății  în muncă 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Certificat de la centrul de instruire în 

domeniul securității si sănătății  în muncă 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Diriginte de șantier atestat conform 

legislației în vigoare 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate a mobilierului prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Certificat privind managementul calității  a prezentat prezentat prezentat Nu arata 
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principalelor materiale utilizate 

(linoleum,vopsea,grunt,tencueli,etc) 

conform Standardului ISO 9001-2015 

programa SIA 

RSAP 

Livrarea,asamblarea,instalarea,ridicarea,încă

rcarea,descărcarea sunt cheltuielile 

operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Manualul calității integral prezentat prezentat prezentat Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Graficul de executare a lucrărilor prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură 

Corespunderea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Lucrări de 

reparatie  capital 

a Centrului 

Consultativ  

Medical 

Transfrontalier a 

IMSP Spitalul 

Raional Cimișlia 

REPETAT 

Eurogalex Prim 

SRL 

616599 1 buc - + 

Vicoliv Grup SRL 616600 1 buc - + 

Marcoletis SRL 790813.32 1 buc + + 

Graficon AV SRL 926413.33 1 buc + Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Lot 2 Dotarea cu 

mobilier a 

Centrului 

Consultativ  

Medical 

Transfrontalier a 

IMSP Spitalul 

Raional Cimișlia 

REPETAT 

Eurogalex Prim 

SRL 

125254 - - - 

SC Marcoletis SRL 110300 1buc + + 

Graficon AV SRL 926413.33 - - - 

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

13.08.20 Eurogalex Prim SRL Justificarea pretului Una din cauze a pretului scazut 
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anormal de scazut este calculul salariului a 

angajatilor pentru executarea 

lucrarilor si o a doua cazua este 

reducere de 25 % la magazinul 

de aprovizionare cu material de 

constructie 

13.08.20 Vicoliv Grup SRL Justificarea pretului 

anormal de scazut 

In urma licitatiei electronice de 

scadere a pretului 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Eurogalex Prim SRL  a respinge oferta operatorului economic 

„Eurogalex Prim”SRL din  următoarele 

motive:a) retragerii garanției pentru ofertă  la 

data de 10.09.2020 fapt confirmat prin scrisoare 

băncii nr.C 210/E01099 de la data de 

14.09.2020 ceea ce contavine  legii achizițiilor 

publice nr.131/2015 art.69 alin6 lit.a,cît și  HG 

669 din 27.05.2016 secț.4 pct.125 . 

b)oferta operatorului dat a fost depusă  doar  pe 

lotul 1Lucrări de reparatie a Centrului 

Consultativ Medical Transfrontalier a IMSP 

Spitalul Raional Cimișlia ceea nu corespunde 

criteriului de selectare a ofertei  indicate în 

anunțul de participare cît și în documentația 

standart  autoritatea contractantă a specificat 

criteriul :pentru toate loturile, ceea ce atestă 

faptul că operatorul economic depune  oferta  pe 

ambele loturi conform  Legii achizițiilor publice 

nr.131/2015 art.39 alin 4, art.57 alin 2., art.65 

alin 4, alin 5 , art.44 alin 1.  Pe lotul nr.2 

Dotarea cu mobilier a Centrului Consultativ 

Medical Transfrontalier a IMSP Spitalul 

Raional Cimișlia La fel nu au fost pezentate nici 

certificatele de calificare  :Certificatul de 

conformitate și certificatul privind termenul de 

garanție a mobilierului. 

Ținem să  menționăm că achiziția data este un 

proiect European aprobat  în format “Per 

Proiect” pentru linia buget “Infrastructure”.Ca 

dovadă  se  anexează  concluzia biroului 

Regional  de Colaborare  Transfrontalier. 

      c)  La fel s-a stabilit că oferta operatorului 

privind lotul nr.1 Lucrări de reparatie a 

Centrului Consultativ Medical Transfrontalier a 

IMSP Spitalul Raional Cimișlia dat este 

anormal de scăzut, conform Legii achizițiilor 

publice nr.131/2015 art70 alin 2 cît și HG 

nr.669/2016 secțiunea 5 alin7 valoarea ofertei 

operatorului sus menționat în raport cu volumul 



6 

 

lucrărilor ce urmează a fi efectuate este mai 

mica cu aproximativ 30 %  ca argumentare a 

ofertei  anormală de scăzută  operatorul dat a 

făcut referire la calculul privind salariul mediu 

pe oră a muncitorilor –constructori  în baza 

explicației date operatorul indică că  pentru: 

 categ.1-3 este 23,18 lei/oră 

 categ 4 este 32,70lei/oră 

categ 3-5 este 32,94 lei/oră  

În devizul de cheltuieli  formularul nr.3 este 

indicat valoarea pe U.M este de 37 lei  ceea ce 

nu coincide cu calculele indicate în dovezile 

anexate de operator. 

 O altă cauză a prețului  mai mic este că 

operatorul deține reduceri de pînă la 25 % la 

materiale la unii din cei mai mari producători și 

furnizori de pe piață nefiind indicat denumirea 

producătorilor /furnizorilor cît și prezentarea 

documentelor confirmative acestui fapt ceea ce 

nu poate fi considerat   ca un argument  

acceptabil și nici nu ne putem pronunța cu 

referire la corespunderea informației date. 

d)Nerespectarea  cerințelor tehnice stipulate în 

caietul de sarcini  de către autoritatea 

contractantă și anume: la  întocmirea devizului 

local Formularul nr.7 la punctul 4.lucrări de 

electricitate alin 28 și 29 operatorul dat nu a 

făcut o descriere clară a lucrărilor efectuate  

conform Legii achizitiilor nr.131/2015 art37 

alin.1 și HG nr.669 , secțiunea 3 

alin101,102,103, secțiunea 4 alin 37 

caracteristica tehnică a lucrărilor incluse trebuie 

să reprezinte o descriere exacta și completă a 

obiectivului achiziției ceea ce nu s-a respectat. 

.La fel și la poziția 77 din devizul local 

Formularul nr.7 operatorul nu a specificat 

concret și corect  solicitarea  din documentația 

elaborate în acest proiect. 

Vicoliv Grup SRL Operator economic “ Vicoliv Grup” SRL care 

nu a prezentat garanția pentru ofertă ceea ce 

contravine  legii achizițiilor publice nr.131/2015 

art.69 alin6 lit.a,cît și  HG 669 din 27.05.2016 

secț.5 pct.137 alin 1.La fel  a prezentat doar 

oferta pe lotul nr.1 Lucrări de reparatie a 

Centrului Consultativ Medical Transfrontalier a 

IMSP Spitalul Raional Cimișlia ceea ce 

contravine punctului 9 din anunțul de 

participare operatorul economic poate depunde 

oferta pentru toate loturile  cît și art.39 alin 4  

din Legea achizițiilor nr.131/2015 din acest 

motiv oferta operatorului dat  a fost respinsă  

neîntrunind cerințele minime de calificare .  
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Graficon AV SRL SRL oferta este respinsă prețul majorat. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru toate loturile  □      

 Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:conform condițiilor proiectului  European 

aprobat în format  “ Per contract” pentru linia buget “ Infrastructure”.Aprobat conform contractului cu 

extras din buget  a Proiectului de Colaborare  Transfrontalieră 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor În baza deciziei Agenției Națională de Soluționare a Contestației 

nr.03D-656-20 din 08.09.2020. privind soluționarea contestației 

formulate de către Eurogalex Prim SRL. 

Modificările operate - 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publica: 

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

( fara TVA) 

Prețul total 

 (cu TVA) 

Lotul nr.1 

Lucrari de 

reparatie capital 

a Centrului 

Consultativ 

Medical 

Transfrontalier 

a IMSP Spitalul 

Raional 

Marcoletis 

SRL 

1 buc 790813.32 790813.32 Fără TVA 

conform HG 

nr.246-2010 
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Cimislia 

REPETAT 

Lotul nr.2 

Dotarea cu 

mobilier  a 

Centrului 

Consultativ 

Medical 

Transfrontalier 

a IMSP SR 

Cimislia 

REPETAT 

Marcoletis 

SRL 

1 buc 110300.00 110300.00 Fără TVA 

conform HG 

nr.246-2010 

Total     901113.32 Fără TVA 

conform HG 

nr.246-2010 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

15. În temeiul art. 71 alin. 1__ lit ¬_  

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Eurogalex Prim SRL 14.09.2020 [se specifică SIA RSAP, e-mail,] 

Vicoliv Grup SRL 14.09.2020 [se specifică SIA RSAP, e-

mail,] 

Marcoletis SRL 14.09.2020 [se specifică SIA RSAP, e-

mail,] 

Graficon AvVSRL 14.09.2020 [se specifică SIA RSAP, e-

mail,] 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

 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: 
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Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al 

contractului/acordului-

cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

SC 

MARCOLETIS 

SRL 

Nr.118 din 

21.09.2020 

 901113,32 

Fără 

TVA 

conform 

HG 

nr.246-

2010 

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. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 


