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privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică 
Nr. 17/00696/001 din 24.03.2017 , aprobată la 24.03.2017

Autoritatea contractantă: CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI 
IDNO: 1007601010426

Procedura de achiziţie publică: Cerere a ofertelor de preţuri
Nr.: 17/00696 din 13.03.2017 

publicată în BAP Nr.: 18 din 03.03.2017

Tipul obiectului de achiziţie: Bunuri
Obiectul achiziţiei: Automobil 

Cod CPV: 34000000-7

Grupul de lucru num it prin Ordinul (Decizia) nr. 165 din 10.08.2015 cu urm ătoarea componenţă:

Num e Prenum e Funcţia în cadrul grupului Statut Comentariu la statut
BURUSCIUC MIHAIL Preşedintele grupului de lucru Activ
CHETRARU SERGIU Secretar Activ
CEGOREAN VALERIU Membrul grupului de lucru Activ
COPACINSCHI ANGELA Membrul grupului de lucru Activ
DONICA GRIGORE Membrul grupului de lucru Activ
PATRAŞCO VASILE Membrul grupului de lucru Activ
SOLONARI ANGELA Membrul grupului de lucru Activ
STRATULAT ELENA Membrul grupului de lucru Activ

O peratorii econom ici înregistraţi cărora li s-a oferit docum entaţia standard/caietul de sarcini:

IDNP/IDNO O perator Econom ic Adresă Telefon Em ail
1006600006098 DAAC-AUTO S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. 

Chişinău, str. Calea Ieşilor 10
1002600052477 DAAC-AUTOTEST S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU RIŞCANI, mun. Chişinău, 

str. Petricani 17 »

Explicaţii şi răspunsuri privind docum entaţia standard/caietul de sarcini aferentă desfăşurării procedurii de achiziţie:

Demers
Nr./Data O perator Economic Expunerea succintă a dem ersului Expunerea succintă a răspunsului public Răspuns

Nr./Data

M odificări operate în docum entaţia standard/caietul de sarcini:

Data m odificării Rezum atul modificării/com pletării

Până la term enul limită 13.03.2017 10:00, potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 2 oferte, după cum  urmează:

Nr. ofertă Tipul ofertei Statutul ofertei Preţul ofertei
fară TVA

Preţul ofertei cu
TVA O perator Economic Fondatori

17/00696/002 De bază Deschisă 296500.00 355800.00 DAAC-AUTO S.R.L. 1002600052477 DAAC- 
AUTOTESTS.R.L. 1002600009035 

DAAC HERMESS.A.
17/00696/001 De bază Deschisă 300000.00 360000.00 DAAC-AUTOTEST S.R.L. 1002600009035 Societatea pe 

AcţiuniDAAC HERMES

Lista cerinţelor de calificare solicitate:

Nr.
d/o Denumirea docum entului/cerinţei Cerinţe suplim entare O bligativitatea

1. oferta original DA
2. certificat de înregistrare copia DA
3. certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul 

public naţional
copie DA

4. informaţii generale despre ofertant copie DA
5. ultimul raport financiar copie DA
6. autorizatie de funcţionare copie DA

Datele de calificare ale ofertanţilor:
Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în pachetul de documente, a consemnat existenţa documentelor obligatorii prezentate şi 
situaţiilor constatate, precum şi alte informaţii necesare calificării ofertanţilor. Drept urmare, informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:

OFERTANT

Docum entele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul 
economic Corespundere

DAAC-AUTO S.R.L.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

DAAC-AUTOTEST S.R.L.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirm area unor date privind calificarea ofertanţilor, s-au transm is scrisori, după cum urmează:

Nr. d/o O fertant Scrisoarea Autorităţii Contractante Răspunsul Ofertantului

Constatări/Com entarii privind docum entele de calificare:
Documentele de calificare corespund cerinţelor înaintate

M odalitatea evaluării ofertelor:
In continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele operatorilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare: 
Cel mai mic preţ, 
şi modul de evaluare:
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Evaluarea ofertei se va efectua dupa cel mai mic pret cu respectarea condiţiilor tehnice solicitate,
în conformitate cu cerinţele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini.

Informaţia privind preţurile din ofertele exam inate se prezintă astfel:

OFERTA Nr., OFERTANT

Nr. Lot
Denumirea

bunurilor/serviciilor/
lucrărilor

Cod CPV Unit. Mas. Cantitatea Preţ f3ră TVA per 
unit.

Suma ß r ä  TVA

Oferta Nr.: 17/00696/002, Ofertant: DAAC-AUTO S.R.L. 296500.00
Automobil 296500.00
Automobil 34110000-1 Bucată 1.00 296500.00 296500.00

Oferta Nr.: 17/00696/001, Ofertant: DAAC-AUTOTEST S.R.L. 300000.00
Automobil 300000.00
Automobil 34110000-1 Bucată 1.00 300000.00 300000.00

Informaţ i a privind corespunderea cerinţelor tehnice pentru Bunuri se prezintă astfel:

N r. S-A CERUT S-A PROPUS Coresp
poz D enum ire poziţie 1 U nit.de m ăsu ră  | C an tita tea D enum ire  poziţie |  U nit.de m ăsu ră  | C an tita tea u ndere

Oferta Nr.: 17/00696/002, Ofertant: DAAC-AUTO S.R.L.
Lotul Nr. 1, Automobil

1.00| Da1 Automobil Bucată 1.00 Automobil Bucată
Oferta Nr.: 17/00696/001, Ofertant: DAAC-AUTOTEST S.R.L.

Lotul Nr. 1, Automobil
1 [Automobil 1.00| DaBucată 1.00 Automobil I Bucată T

Com entarii privind evaluarea ofertelor:
Ofertele înaitate corespund cerinţelor

Ofertanţii respinţi/descalificaţi:
NU SÎNT

O fertanţii respinţi/descalificaţi din cauza neprezentării/necorespunderii docum entelor de calificare:
NU SÎNT

în  rezultatul exam inării, evaluării şi com parării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în docum entaţia 
standard/caietul de sarcini, au fost respinse urm ătoarele oferte:
NU SÎNT

Rezultatele evaluării ofertelor:
în rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în Procesul Verbal Nr. 17/00696/001 din 17.03.2017 au fost desemnate 
câştigătoare următoarele oferte:

O ferta Nr. 17/00696/002, Ofertant DAAC-AUTO S.R.L.

LOT

Nr. poz
Denumirea

bunurilor/serviciilo
r/lucrărilor

Unit. Măs. Cant. solicitată Cant. propusă Cant. contract.
Pref unitar 

cu TVA
Pref unitar 
S r ă  TVA

Lotul Nr. 1, Automobil 355800.00 296500.00
Automobil Bucată 1.00 1.00 1.00 355800.00 296500.00

Grupul de lucru a hotărit sa fie desemnat cistigator SRL DAAC AUTO care a oferit preţul cel mai mic 

înştiinţarea ofertanţilor:
în termen de 3 zile de la data luării deciziei, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele procedurii de achiziţie publică prin scrisoarea Nr. 9 din 17.03.2017, 

Contractele de achiziţie încheiate:
Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanţii câştigători contractele de achiziţie, după cum urmează:

Tipul Nr. înregistrare 
dat de AC

Data
încheierii

Cod CPV
Nr. contract 

în SIA RSAP
Term en de 
valabilitate O perator Econom ic Suma cu TVA Nr. contracte 

individualizate

Contract 
de achiziţie

14 24.03.2017 34000000-7 17/00696/001 31.12.2017 DAAC-AUTO S.R.L. 355800.00 0

Prin prezenta dare de seamă, care este identică cu cea aprobată şi postată în cadrul Sistem ului Inform aţional A utom atizat “REG ISTRUL DE STAT ALJ 
ACH IZIŢIILO R PUBLICE” , grupul de lucru pentru achiziţii confirm ă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie publreă, fapt pentru care poartă 
răspundere conform  prevederilor legale în vigoare. / /  f )  / î l

Conducătorul grupului de lucru: M IHAIL BURUŞCIUC
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