
Anexă
la Ordinul Ministerului Finanţelor 

nr. 14 din 26 ianuarie 2017

Formular - tip

DAREA DE SEAMĂ 

Nr.__02_____
privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

în cadrul procedurii de achiziţie publică (COPF; COP; LP)

11 aprilie 2018 _____or.Floresti______
(locul desfăşurării şedinţei)

Autoritatea contractantă:______Consiliul raional Floreşti________________________
(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

IDNO: 1007601010426__________________________________________________

Procedura de achiziţie publică: (COPF; COP; LP)

Nr.__-___din 23 martie 2018 publicată în BAP nr.___ -______din____ -________20_
Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a proiectului de execuţie „Sala de forţă la şcoala
sportivă pentru copii si juniori din or.Floresti”._________________________

(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)
Cod CPV: 71321000-4

Valoarea estimată:_____132000 lei_______

Sursele de finanţare: bugetulraional_________________________________________
(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse) 

Membrii grupului de lucru, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile incluşi în componenţa 
grupului de lucru prin ordinul nr. . 157 din “ 04 ” septembrie 2017
1. Burusciuc Mihail_______________________

(Nume, Prenume)
2. Gancear Gheorghe______________________
3 Chetraru Sergiu________________________
4. Copacinschi Angela_____________________
5. Cegorean Valeriu_______________________
6. Solonari Angela________________________
7. Patraşco Vasile________________________
8. Donica Grigore_________________________
9. Stratulat Elena_________________________



Operatorii economici participanţi, cărora li s-au oferit documentaţia standard/caietul de sarcini/ 
invitaţia de participare la data de 06 martie 2018 :

SRL ARH -  771 c/f 1011607001249______________________________________
(denumirea operatorului economic, IDNO)

Firma Cooperativă de Proiectyare şi Construcţii ARHITECT c/f 1005602006659

SRL Ascensiune c/f 1004607002763___________________________________

Institutul de Proiectări Iprocom c/f 1002600015131 _______________________

ÎI Curai Boscăneanu c/f 1003600169271 _______________________________

SRL IndustrialProiect c/f 1003600037444_______________________________

SRL Roşi c/f 1010600023009

Explicaţii şi răspunsuri la documentaţia standart/caietul de sarcini:

1. Demersul nr._____din____________20__, înaintat de_______________________:
(denumirea operatorului economic)

(expunerea succintă a rezumatului demersului)

S-a răspuns prin scrisoarea nr. din____________20__, oferindu-se tuturor agenţilor
economici înregistraţi următoarea informaţie:

(expunerea succintă a răspunsului) 

Modificări operate în documentaţia standard/caietul de sarcini:

1 . ______________________ -_________________________________________
(rezumatul modificării/completării)

aduse la cunoştinţă tuturor agenţilor economici înregistraţi prin scrisoarea beneficiarului 
nr._____din____________20__.

Până Ia termenul limită (data 23 martie 2018, ora 14:00), potrivit procesului verbal de 

deschidere, au fost depuse 6 (sase) oferte, după cum urmează:

Lot. I Servicii de proiectare a arhitecturii şi rezistenţei la „Sala de forţă la şcoala sportivă 
pentru copii şi juniori din or.Floreşti”

• SRL „ARH - 771” or.Floreşti, str. V.Alecsandri 124__________________

• SRL „Ascensiune ” or.Soroca, str.Uzinelor nr.5________________________

• Firma Cooperativă de proiectare si construcţii „Arhitect” or.Bălţi, str.Hotin nr. 15

Lot.II Servicii de proiectare a reţelelor interioare Ia „Sala de forţă la şcoala sportivă pentru 
copii şi juniori din or.Floreşti”



• ÎI „Curai Boşcăneanu” or.Chişinău, str. Florilor 12/1 ap. 122__________

• SRL„ IndustrialProiect” or.Chişinău, str.Gh.Tudor nr.5______________

• Institutul de proiectări de stat „ Iprocom” or.Chişinău, str.Gh.Tudor nr.5

Oferte întârziate (dacă este cazul):

• _____ __________ -_____________________________ , ora depunerii ______
(denumirea/numele ofertanţilor)

Datele de calificare ale ofertanţilor:

Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în 
documentele de licitaţie, 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:

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii
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Lot. I Servicii de 
proiectare a 
arhitecturii şi 
rezistenţei la „Sala de 
forţă la şcoala sportivă 
pentru copii şi juniori 
din or.Floreşti”
SRL „ARH-771” + + + + +
Firma Cooperativă de 
Proiectare şi Construcţiii 
„Arhitect”

+ + + + +

SRL „Ascensiune” + + + + +
Lot.II Servicii de 
proiectare a reţelelor 
interioare la „Sala de 
forţă la şcoala sportivă 
pentru copii şi juniori 
din or.Floreşti”
/\
II„ Curaj Boşcăneanu” + + + + +
Institutul de proiectări 
„Iprocom” + + + + +

SRL „Industrial Proiect” + + + + +



Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanţilor, 
s-au transmis scrisori, după cum urmează:

1. Ofertantului____________-_______________________________________________ ,

scrisoarea beneficiarului nr._____din____________20__, privind _____________

Răspunsul ofertantului (nr._____din____________20__):

(rezumatul răspunsului)

Ofertanţii descalificaţi:

în rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform 
cerinţelor/modului expus în documentele de licitaţie, au fost descalificaţi următorii ofertanţi:

(denumirea ofertantului) (motivul descalificării)

Modalitatea evaluării ofertelor:

în continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele agenţilor economici 
calificaţi, folosind modul (pe poziţii, loturi, pe lista întreagă) şi criteriile expuse în Documentele de 
licitaţie. Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:
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Lot. I Servicii de 
proiectare a arhitecturii şi 

rezistenţei la „Sala de 
forţă Ia şcoala sportivă 

pentru copii şi juniori din 
or.Floreşti”

71321000-
4

00009 62
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0

65
00

0

Lot.II Servicii de 
proiectare a reţelelor 
interioare la „Sala de 

forţă la şcoala sportivă 
pentru copii şi juniori din 

or.Floreşti”

71321000-
4 - - -

76
00

0 00009

OOOO00

Notă: In situaţia în care pe lângă criteriul de evaluare -  cel mai mic preţ sunt indicate şi alte criterii de evaluare, obligatoriu se va prezenta 
modalitatea de calculare a punctajului, conform formulei din Documentele de licitaţie.



Ofertele respinse:

în rezultatul evaluării, verificării conformităţii cu cerinţele tehnice/caietului de sarcini/cu criteriile 
funcţionale şi/sau de performanţă expuse în documentaţia de atribuire, au fost respinse următoarele 
oferte:

(denumirea ofertantului, IDNO) (norma şi actul normativ care prevede respingerea) (descrierea temeiului respingerii)

Rezultatele evaluării ofertelor:

în rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă 
în procesul verbal nr. 03/18 din 26 martie 2018 au fost desemnate cîştigătoare următoarele 
oferte:

Nr.
d/o

Denumirea
ofertantului/IDNO

Denumirea
Bunurilor/Serviciilor/Luc 

rărilor (poziţia/lotul)
Cod CPV

Cantit
atea/

volum
ul

Preţul fără 
TVA

Preţul cu 
TVA

1.

SRL„ARH - 
771”

1011607001249

Lot. I Servicii de 
proiectare a 

arhitecturii şi 
rezistentei la „Sala de 

forţă Ia şcoala sportivă 
pentru copii şi juniori 

din or.FIoreşti”

71321000-4 60000 60000

2.
Institutul de 
proiectări 
„Iprocom” 

1002600015131

Lot.II Servicii de 
proiectare a reţelelor 
interioare la „Sala de 

forţă la şcoala sportivă 
pentru copii şi juniori 

din or.FIoreşti”

71321000-4 60000 72000

înştiinţarea ofertanţilor:

în termen de 3 zile de la data luării hotărârii, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele 
procedurii (COPF; COP; LP) prin scrisoarea nr. 165/03/1-20 din 27 martie 2018, transmisă 
prin curier la data de 27 martie 2018 fapt confirmat 

(mijloc de comunicare: e-mail,fax,poştă, etc.)
prin_______scrisoarea stampilată______.

(documente confirmative, ex.: prinţ, screen, etc.)

Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:
□  6 zile (când comunicarea a fost remisă prin mijloace electronice)
□  11 zile (când comunicarea nu a fost remisă prin mijloace electronice)
□  11 zile (când comunicarea a fost remisă prin mijloace electronice, iar valoarea estimată a 
bunurilor sau serviciilor depăşeşte 2 300 000 de lei sau a lucrărilor de 90 000 000 de lei)
□  16 (când comunicarea nu a fost remisă prin mijloace electronice, iar valoarea estimată a 
bunurilor sau serviciilor depăşeşte 2 300 000 de lei sau a lucrărilor de 90 000 000 de lei)



Ns

*Notă: Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil şi, implicit, conform art. 261. Alin. (1). Mai multe detalii la accesarea 
paginii web tender.gov.md la rubrica întrebări frecvente - link-ul: 
http://tender.sov.md/ro/content/%C3%AEntreb%C4%83ri-adresate-frecvent 
Contractele de achiziţie încheiate:

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

N r.
d /o

D e n u m ir e a
o p e r a to r u lu i

e c o n o m ic
(I D N O )

N u m ă r u l
c o n tr a c tu

lu i

D a ta
c o n tr a c tu lu i

C o d  C P V
V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i

T e r m e n u l de  
v a la b i li ta te  a 
c o n tr a c tu lu i

fă r ă  T V A cu T V A

1 .

SRL„ARH - 
771”

1011607001249

n r.2 1
10 a p r i l ie  
2 0 1 8

71321000-4 60000 60000 31.12.2018

2 .

I n s t i t u t u l  d e  

p r o i e c t ă r i  

„ I p r o c o m ”  
1002600015131

n r. 2 2

10 a p r i l ie  
2 0 1 8

71321000-4 60000 72000 31.12.2018

Anularea procedurii de achiziţie publică :

în temeiul art. 67 alin.__lit__ .

Argumentare: _______________________

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

Totodată grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazul anulării procedurii de 
achiziţie şi participarea unui singur operator economic), fapt pentru care poartă răspundere 
conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

____ Bumsciuc Mihail
(Nume, Prenume)

Executor: Stratulat Elena

Tel.: 0250 2 02 54

http://tender.sov.md/ro/content/%C3%AEntreb%C4%83ri-adresate-frecvent

