DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
DECIZIE DE REVALUARE
in baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; tV decizie autoritatii contractante
Nr. 2 din 24 iunie 2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)

2.

IS ’’întreprinderea pentru Silvicultura Edineț”
Municipiul Edineț
1003604153298
Șoseua Bucovinei,24
+373 246 22993
+373 246 22993
edint@moldsilva.gov.md
Elena Sofroni

Date cu privire la procedura de atribuire:

^Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr: https://
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
acordului-cadru
Obiectul achiziției
achiziționarea automobilelor de serviciu
CodCPV
34110000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicării altor
proceduri decăl licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21057686
portalului guvernamental www. mtender. gov. rnd)
Link-ul: https //achizitii.md/ro/public/tender/21057686/
Data publicării:06.06.2022
achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
Anunț de intenție publicat in BAP (după caz)
Data:
Link-ul:
□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție țfLicitație
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
electronica nCatalog electronic
□Buget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS; nSurse
Sursa de finanțare
exteme; tfAlte surse: /proprii/
Valoarea estimată (lei,fără TVA)
383000 lei
Tipul procedurii de atribuire aplicate

3.

Clarifîcări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
1

Data solicitării clarifîcărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

Modificări operate în documentația de atribuire:

4.

(Se va completa în cazul în care au fast operate modiflcări)
Rezumatul modificărilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupăcaz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)

1.
2.
3.

6.

[

]

Până la termenul-limită (data 15.06.2022, oral4:00), au depus oferta un ofertant:

5.
Nr.

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Asociații/
administratorii

1DNO

Denumirea operatorului economic

’’CASA AUTO-VG” SRL

1016600033655

Gheorghiev Veaceslav

Informații privind ofertele depose și documentele de calificare și aferente DUAE
prezentate de către operatorii eeonomici:

Denumirea operatorului economic

Denumire document

Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE
Garanția pentru ofertă
(după caz)

’’CASA AUTOVG” SRL
Documentele ce constituie о erta
(Seva consmna prin: prezentat, neprezentcit, nu corespunde)
prezentat
prezentat
prezentat
prezentată

Operator economic
n

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Document 1
Document n

(Infarmația 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 fast prezentat, dar пи corespundecerințelor de calificare))

8.

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
■A

'

-

>

•

2

Denumirea
iotului
Lot 1
Benzina
premium-95
Motorina
Euro

Denumirea
operatorului
economic

Prețul
ofertei
(fare TV A)*

Cantitate și
unitate de
măsură

Corespunderea
cu cerințele de
calificare

Corespunderea
cu specificatiile
tehnice

”CASA AUTO-VG”
SRL

452480,00

2(bucăți)

+

+

* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ’’Corespunderea cu cerințele de calificare” și ’’Corespunderea cu specificatiile
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii și prin „ - ” in cazul necorespunderii)

9.

Pentru elucidarea unor neclaritâți sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justifîcarea prețului
anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

10.

Operatorul economic

Informația solicitată

Ofertanții respinși/descaliflcați:
Denumirea operatorului economic

11.

Rezmatul răspunsului operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot fef
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fî atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

12.

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut t/
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun report calitate-cost □-

----------

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

13.

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturitecare au fast atribuite in baza criteriilor: ceHnai -bun raport calitatepreț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare

Valoarea din ofertă

Punctajul calculat
3

Total

Denumirea operatorului economic 1
Ponderea
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumire factorul 1
Denumire factorul n

14.

Total

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

15.

In urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea
lotului

Lotul nr.l

Automobil de
teren

Denumirea
operatorului
economic
’’CASA AUTOVG”SRL

Cantitate și
unitate de
măsură
2 bucăți

2 bucăți

Total:

Prețul unitar
(fară TVA)

Prețul total
(fară TVA)

Prețul total
(inclusiv TVA)

226240,00

452480,00

452480,00

226240,00

452480,00

452480,00

Anularea procedurii de achiziție publică:
în temeiufart. 71 alin.__ lit__ .
Argumentare: ...................................

16.
Nr.
1
2
3
4
5

Componența grupului de lucru:
Nume, Prenume

Cojocari Boris
Țurcanu Angela
Sofroni Elena
Gue Ala
Budeac Valeriu

Funcția in cadrul grupului de
lucru
Președinte grupului de lucru
secretar
Membru grupului de lucru
Membru grupului de lucru
Membru grupului de lucru

4

