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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice   V 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

 

Nr. 21009536  din “05” august 2019   

 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina  

Localitate orașului Rezina 

IDNO 1007601006391 

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1 

Număr de telefon 0254 221 41 

Număr de fax 0254 228 44 

E-mail primaria-rezina@mail.ru 

Adresa de internet primaria-rezina.md 

Persoana de contact Valentina Vizitiu 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere ofertelor de Preț (repetat)  

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii  □  Lucrări V 

Obiectul de achiziție Lucrări de betonare a drumului de acces la str. 

Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina. 

Cod CPV 45233142-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 

sau cererea ofertelor de prețuri) 

Nu se aplică 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire 
 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1561972460572/ 21009536 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21009536 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 16 iulie 2019   Ora: 10:00 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu V   

 

Da □ 

Data:  

Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1561972460572 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1561972460572?tab=contract-notice 

Data publicării/ 

transmiterii: “01” iulie 2019  ora 12:32 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu V  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) 415430,00 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21009536
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1561972460572?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1561972460572?tab=contract-notice
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL Becad Data încărcării: 15.07.19 19:37 

TEA-TERRITORIO E AMBIENTE SRL Data încărcării: 15.07.19 19:37 

ÎM Servicii Comunal Locative Rezina Data încărcării: 15.07.19 19:37 

 

Nota:  Completarea “Data depunerii cererii de participare” nu este posibilă, deoarece în sistem SIA 

RSAP data nu este indicată în mapele OE 
 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost solicitate 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

 

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 

Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    

 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au 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: 

 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

 

6. Până la termenul-limită (data 16 iulie 2019 ora 10:00), au fost depusă  3 (trei) oferte: 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociații/administratorii 

SRL Becad 1003606000994 Ion Platon 

TEA-TERRITORIO E 

AMBIENTE SRL 

1013600020870 Vitalie Potirniche 

ÎM Servicii Comunal Locative 

Rezina 

1003606012829 Alexandru Movileanu 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 16 iulie 2019  , ora 10:00. 

 

Oferte întârziate (după caz): nu au fost 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 

ofertelor 

   

   

 

7. Documentele ce constituie oferta: 

Denumirea operatorilor 

economici 

Oferta Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanția pentru 

ofertă 

(după caz) 

SRL Becad + + + + + 
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TEA-TERRITORIO E 

AMBIENTE SRL 
+ + + + + 

ÎM Servicii Comunal 

Locative Rezina 
+ + + + + 

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

neprezentării)  

 

Constatări/Comentarii (după caz): 
 

8. Modalitatea de evaluare: 
Pentru fiecare lot       □                           Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  V                             

 

Alte limitări privind numărul de loturi 

care pot fi atribuite aceluiași ofertant 
nu au fost 

Justificarea deciziei de a nu atribui 

contractul pe loturi 
nu au fost 

 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 

Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul 

în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de 

atribuire) 

preţul cel mai scăzut                     V                       
costul cel mai scăzut                     □                                   

cel mai bun raport calitate-preţ     □                   

cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 

10. Informația privind ofertele examinate: 

Nr. 

lot 
Denumirea lotului 
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 d
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Operatori economici  
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Rezina 
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I 
Lot I: 

Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina. 

 

 
1.1 

Lucrări de betonarea 

drumului de acces la str. 

Poienilor, s. Boșernița, 

or.Rezina. 
buc 1 

3
9
5
2
7
9
,8

8
 

+ 

4
0
0
4
7
9
,8

5
 

+ 

4
0
0
5
3
4
,6

4
 

+ 

 

 (Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)   

  

Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 

corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
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*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:  nu au fost solicitate 

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai 

bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost) 
  

Denumirea factorului de evaluare și 

ponderea fiecărui factor 
Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul total per 

lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n  
 

 

* Informația privind rezultatele licitației electronice:  nu au fost 

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 

valori 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 

Denumirea lotului Clasamen

tul 

Denumirea operatorului economic Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul 

acumulat 

Lot I 

Lucrări de betonarea 

drumului de acces la str. 

Poienilor, s. Boșernița, 

or.Rezina. 

1 SRL Becad 395279.88 

2 TEA-TERRITORIO E 

AMBIENTE SRL 
400479.85 

3 ÎM Servicii Comunal Locative 

Rezina 
400534.64 

 

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

și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor 

stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  nu au fost solicitate 

 

Operatorul economic Documentul 

și/sau informația 

solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 

economic 

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire:  

  

Data solicitării documentelor confirmative: conform Capitolul II Fișei de  Data a Achizițiilor, punct. 3 

Criterii și cerințe de calificare______ 

Data prezentării documentelor confirmative: 16.07.219  împreună cu oferta în sistem SIA RSAP 
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Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Denumirea 

operatorului 

economic  

ÎM Servicii Comunal 

Locative Rezina 

DUAE + 

Oferta  

Formularului (F 3.1) 
+ 

Devizele locale aferente ofertei Formulare 3,5,7 + 

Certificat/decizie de   înregistrare a întreprinderii și extras   din Registru de Stat al persoanelor 

juridice    
+ 

Licență de activitate + 

Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național + 

Scrisoare  de  garanție  bancară pentru oferta – 1 % din valoarea ofertei fără TVA Formularului 

(F 3.2) 
+ 

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire 

Formularului (F 3.5) 
+ 

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere 

Formularului  

(F 3.6) 
+ 

Declarație privind experiența similară în ultimii  ani Formularului (F 3.9) și Lista lucrărilor 

similar executate în ultimii ani, în care să se contină cel puțin un contract de lucrări similare a 

cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, 

 sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală 

cu  sau mai mare decît valoarea viitorului contract 

+ 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar Formularului (F 3.11) + 

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propuşi pentru implementarea 

contractului Formularului (F 3.12)   
+ 

Declarație cu privire la specialiștii  atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii + 

Manualul calității + 

Declarație că dispun de laborator acreditat sau contract cu un laborator acreditat pentru 

efectuarea încercărilor de laborator 
+ 

Certificat de atribuirea contului bancar + 

 

 Operatori economici  SRL Becad și TEA-TERRITORIO E AMBIENTE SRL: nu au fost 

întroduse în sistem SIA RSAP (M Tender); pentru demonstrarea experenței similare, copia cel 

puțin la un contract de lucrări similar a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea 

viitorului contract (Anunț de participare punct 15 ce ține cerințele de calificare cifra 10) - mod 

de demonstrare a îndeplinirii cerinței), iar în conformitate cu IPO 16, executarea lucrărilor 

urmeză a fi confirmată prin  procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, ce duce la 

nerespectarea prevederilor art. 22 alin.(3) lit. a) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice. 

 Operator economic  TEA-TERRITORIO E AMBIENTE SRL: nu au fost întroduse în sistem 

SIA RSAP (M Tender):  pentru demonstrarea experenței similare, copia cel puțin la un contract 

de lucrări similar a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract 

(Anunț de participare punct 15 ce ține cerințele de calificare cifra 10) - mod de demonstrare a 

îndeplinirii cerinței), iar în conformitate cu IPO 16; Licență de activitate; Declarație că dispun 

de laborator acreditat sau contract cu un laborator acreditat pentru efectuarea încercărilor de 

laborator; 
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14. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

SRL Becad Ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare pentru 

demonstrarea experenței similare, nu a prezentat copia cel puțin 

la un contract de lucrări similar a cărui valoare să nu fie mai mică 

de 75% din valoarea viitorului contract 

TEA-TERRITORIO E AMBIENTE 

SRL 

Ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare pentru 

demonstrarea experenței similare, nu a prezentat copia cel puțin 

la un contract de lucrări similar a cărui valoare să nu fie mai mică 

de 75% din valoarea viitorului contract; 

Oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de 

atribuire lipsește Declarație că dispun de laborator acreditat sau 

contract cu un laborator acreditat pentru efectuarea încercărilor de 

laborator; 

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu  

cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel 

identic celui de la pct. 14. 

 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de, în baza deciziei 

grupului de lucru nr. 21009536/1   din 24 iulie 2019  s-a decis atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru:        

Denumirea lotului  Operatorul 

economic desemnat 

câștigător 

Unitate

a de 

măsură 

Cantit

atea   

Prețul 

unitar fără 

TVA 

Prețul total 

fără TVA 

Prețul total 

cu TVA 

Lot I 

Lucrări de betonarea 

drumului de acces la str. 

Poienilor,  s. Boșernița,  

or. Rezina. 

ÎM Servicii Comunal 

Locative Rezina buc 1 400534,64 400534,64 480641,57 

TOTAL PE 

PROCEDURA: 

X X X X 

400534,64 480641,57 

      

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Becad Scrisoare de informare nr. 468 din 24.07.2019  e-mail:becad_rz@mail.ru 

TEA-TERRITORIO E 

AMBIENTE SRL 

Scrisoare de informare nr. 468 din 24.07.2019 e-mail: v. potirniche@gmail.com 

ÎM Servicii Comunal Locative 

Rezina 

Scrisoare de informare nr. 468 din 24.07.2019 e-mail:scl.rezina@mail.ru 

 

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 

grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 

din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

 

Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
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 
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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 

așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 

Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 
 

17. Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  

(IDNO) 

Numărul 

contractului 

Data 

contractul

ui 
Cod CPV 

Valoarea 

contractului 

Termenul 

de 

valabilitat

e a 

contractul

ui 

fără TVA cu TVA 

1. 

ÎM Servicii 

Comunal 

Locative or. 

Rezina 

1003606012829 
Nr. MD-2019-08-02-

000081-1-11/108 02.08.2019 45233142-6 400534,64 480641,57 31.12.2019 

 

18. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 

contestațiilor, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________           ____________________ 
(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 

L.Ș. 
 


