DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziţii publice

Nr. 93/21 din 07.07.21
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare
Patrimoniu Ministerul Apărării
Republica Moldova
1006601001229
mun. Chişinău, şos. Hânceşti 84
022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
022 25 20 49
dumitru.negoita@army.md
https://army.md
DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md
OLGA CONOVALOVA olga.conovalova@army.md.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Licitaţie deschisă
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziţie repetată (după caz)
da
Tipul
obiectului
contractului
de
Bunuri
achiziţie/acordului-cadru
Echipament militar (îmbrăcăminte specială şi
Obiectul achiziţiei
accesorii), pentru necesităţile Armatei Naţionale în
anul 2021
18400000-9
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)
ocds-b3 wdp 1-MD-1622704444557
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdplportalului suvernamental www.mtender.sov.md)
MD-1622704444557?tab=contract-notice
Data publicării: 03.06.2021
achizitii.md
Platforma de achiziţii publice utilizată
BAPnr. 11 din 12.02.2021.
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz)
https.7/tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap nr
11 2.pdf
nu
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Buget de stat
Sursa de finanţare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
842 500,00
O

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost .'felicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii
-

-

-

-

-

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
(după caz)
-

1

Termen-limită de depunere şi deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)

5. Până la termenul-limită (data 23.06.2021, ora 11:00), au depus oferta 4 ofertanţi:
Asociaţii/
Denumirea operatorului economic
IDNO
Nr.
administratorii
1003600031589 Cravcenco Andrei
1. SRL „Zilant”
1013600012220 Bogdan Virgiliu, Ârmaş Iurie
SRL „Vargus-Grup”
2.
1018606000211 Nani Ruslan
SRL „Powers Embroidery”
3.
1010600033756 Bradu Alina
SRL „Alinia Art”
4.

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

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Specificaţii tehnice Formularul (F
p re z e n ta t
p re z e n ta t
4.1)
p re z e n ta t
p re z e n ta t
Oferta - Formularul ofertei F 3.1
Specificaţii de preţ Formularul (F
p re z e n ta t
p re z e n ta t
4.2)
DUAE - Formularul standard al
p re z e n ta t
p re z e n ta t
Documentului Unic de Achiziţii
European
Garanţia pentru ofertă 1% din
valoarea ofertei fără TVA
Formularul (F 3.2).

p re z e n ta t

p re z e n ta t

SRL „Powers
Embroidery”

icn

SRL
„VargusGrup”

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici: __________ _____
________________________________
Denumirea operatorului economic
Denumirea document
.2
;s
1
< R
tî
C/3

p re z e n ta t

sta tu t „ în a ş te p ta re ”

p re z e n ta t

sta tu t „ în a ş te p ta re ”

p re z e n ta t

sta tu t „ în a ş te p ta re ”

p re z e n ta t

sta tu t „ în a ş te p ta re ”

p re z e n ta t

sta tu l „ în a ş te p ta re ”

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Dovada înregistrării persoanei juridice, în
conformitate cu prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă
de bugetul public naţional
Certificat de atribuire a conturilor bancare
Prezentarea de dovezi privind conformitatea ^
produselor, identificată prin referire la
specificaţii sau standard relevante

p re z e n ta t

p re z e n ta t

p re z e n ta t

statu t „ în a ş te p ta re ”

p re z e n ta t

p re z e n ta t

p re z e n ta t

s tatu t „ în a ş te p ta re ”

p re z e n ta t

p re z e n ta t

p re z e n ta t

s tatu t „ în a ş te p ta re ”

p re z e n ta t

p re z e n ta t

n u s - a s o lic ita t

n u s - a s o lic ita t

Constatări/Comentarii
1. La loturile „Fes din fleece de culoare military olive” şi „Mănuşi din fleece de culoare military olive”,
unicul ofertant este SRL „ZILANT”. în urma examinării documentelor ce constituie oferta şi a mostrelor,
prezentate de către operatorul economic SRL „ZILANT” pentru loturile menţionate, s-a constatat că acestea
corespund cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire. Reieşind din faptul
că, preţurile propuse sunt economic avantajoase, dar şi necesitatea stringentă de asigurare a efectivului
unităţilor/ instituţiilor militare ale Armatei Naţionale cu echipamentul menţionat, se propune achiziţionarea
loturilor menţionate de la operatorul economic SRL ”ZILANT”.
2. La lotul „Echipament sportiv”, unicul ofertant este SRL „Vargus-Grup”. în urma examinării
documentelor ce constituie oferta şi a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL „Vargus-Grup”
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pentru lotul menţionat, s-a constatat că acestea corespund cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în
documentaţia de atribuire. Reieşind din faptul că, preţul propus este economic avantajos, dar şi necesitatea
stringentă de asigurare a unităţilor/ instituţiilor militare ale Armatei Naţionale cu echipamentul menţionat, se
propune achiziţionarea lotului „Echipament sportiv” de la operatorul economic SRL „Vargus-Grup”.
3. La loturile „Ecuson pe mînecă al Armatei Naţionale”, „Ecuson pe mânecă Drapel de Stat al
Republicii Moldova” şi „Ecuson pe piept „Moldova””, preţurile cele mai scăzute au fost propuse de către
ofertantul SRL „Powers Embroidery”. în urma examinării documentelor ce constituie oferta şi a mostrelor,
prezentate de către operatorul economic SRL „Powers Embroidery”, pentru loturile menţionate, s-a constatat că
acestea corespund cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire. Se propune
achiziţionarea loturilor menţionate de la operatorul economic SRL „Powers Embroidery”.
4. La lotul „Ghete sport” nu a fost prezentată nici o ofertă. Se propune achiziţionarea lotului menţionat
în cadrul altei proceduri de achiziţie.

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
Preţul
Cantitate
Denumirea operatorului
şi unitate
ofertei
Denumirea lotului
economic
(fâră TVA)* de măsură
Fes din fleece de
culoare military olive
Mănuşi din fleece de
culoare military
olive
Echipament sportiv
Ghete sport

Corespundere
a cu cerinţele
de calificare

Corespunderea
cu specificaţiile
tehnice

222500,00

3000 unit.

+

+

242500,00

3000 per.

+

+

85000,00

100 c-t.

+

+

SRL „Zilant”

SRL „Vargus-Grup”

Nu a fost prezentată nici o ofertă

Ecuson pe mînecă al
Armatei Naţionale

SRL „Powers Embroidery”
SRL „Alinia Art”

82 836,00

Ecuson pe mânecă
Drapel de Stat al
Republicii Moldova

SRL „Powers Embroidery”

56000,00

SRL „Alinia Art”

56 400,00

Ecuson pe piept
„Moldova”

SRL „Powers Embroidery”

34800,00

100 per.

64000,00

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

5000 unit.

5000 unit.

5000 unit.
SRL „Alinia Art”

35 000,00

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind "Corespunderea cu cerinţele de calificare" şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnice", se
va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „- ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cer
inţele stabilite în documentaţia de atribuire (ingjusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a soliei
tat:
Data
Rezumatul răspunsului
Operatorul economic
Informaţia solicitată
solicitării
operatorului economic
A prezentat
Prezentarea documentelor j usti ficaţi ve
SRL „Vargus-Grup”
informaţiile solicitate
29.06.2021
Prezentarea documentelor justificative şi
A prezentat
SRL „Powers Embroidery” documentelor după licitare cu preţurile
informaţiile solicitate
finale.
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economic
-

Motivul respingerii/descalificării
-
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10.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot în parte
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză

11.

Criteriul de atribuire aplicat:
- Preţul cel mai scăzut

12.

Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: nu se referă la procedura în cauză

(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)____________________________________________ _________ _____ _________
V a lo a r e a d in o f e r t ă

F a c t o r ii d e e v a l u a r e

P u n c t a j u l c a l c u la t

D e n u m i r e a o p e r a t o r u lu i e c o n o m ic 1
D e n u m ire fa c to ru l 1

|P o n d e r e a

T o ta l
-

-

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
M o t iv u l r e e v a lu ă r ii o f e r t e lo r

Nu

M o d if i c ă r i le o p e r a t e

Nu

14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire sa decis:
Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: _________________________________________
Cantitate şi
Denumirea
Preţul total
Preţul total
Preţul unitar
unitate de
operatorului
Denumirea lotului
(inclusiv TVA)
(fără TVA)
(fără TVA)
măsură
economic
Fes din fleece de culoare
267000,00
222500,00
3000 unit.
74,1667
military olive
SRL „Zilant”
Mănuşi din fleece de
242500,00
291000,00
80,8333
3000 per.
culoare military olive
465000,00
558000,00
Suma totală a contractului de achiziţie SRL „Zilant”
SRL „Vargus102000,00
85000,00
850,00
100 c-p.
Echipament sportiv
Grup”
102000,00
85000,00
Suma totală a contractului de achiziţie SRL „Vargus-Grup”
Ecuson pe mînecă al
Armatei Naţionale
Ecuson pe mânecă Drapel
de Stat al Republicii
Moldova
Ecuson pe piept
„Moldova”

SRL „Powers
Embroidery”

5000 unit.

12,80

64000,00

76800,00

5000 unit.

11,20

56000,00

67200,00

5000 unit.

6,96

34800,00

41760,00

154800,00
185760,00
Suma totală a contractului de achiziţie SRL „Powers Embroidery”
845760,00
704800,00
Suma totală a procedurii de achiziţie
1. De a încheia contract de achiziţie a loturilor „Fes din fleece de culoare military olive”, în cantitate de
3000 unit., la preţ de 74,1667 lei/unit., tară TVA, în suma de 267000,00 lei, inclusiv TVA, „Mănuşi din fleece
de culoare military olive”, în cantitate de 3000 per., la preţ de 80,8333 lei/c-t., fără TVA, în suma de 291000,00
lei, inclusiv TVA cu operatorul economic SRL „Zilant”. Suma totală a contractului de achiziţie va constitui
558000.00 lei, inclusiv TVA.
2. De a încheia contract de achiziţie a lotului „Echipament sportiv”, în cantitate de 100 c-t. , la preţ de
850.00
lei/c-t., fără TVA, în suma de 102000,00 lei, inclusiv TVA cu operatorul economic SRL „Vargus-Grup”.
Suma totală a contractului de achiziţie va constitui 102000,00 lei, inclusiv TVA.
3. De a încheia contract de achiziţie a loturilor „Ecuson pe mînecă al Armatei Naţionale”, în cantitate de
5000 unit., la preţ de 12,80 lei/unit., fără TVA, în suma de 76800,00 lei, inclusiv TVA, „Ecuson pe mânecă
Drapel de Stat al Republicii Moldova”, în cantitate de 5000 unit., la preţ de 11,20 lei/ unit., fără TVA, în suma
de 67200,00 lei, inclusiv TVA, „Ecuson pe piept „Moldova””, în cantitate de 5000 unit., la preţ de 6,96 lei/
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unit., fără TVA, în suma de 41760,00 lei, inclusiv TVA, cu operatorul economic SRL „Powers Embroidery”.
Suma totală a contractului de achiziţie va constitui 185760,00 lei, inclusiv TVA.
4. De a achiziţiona în cadrul altei proceduri de achiziţie lotul „Ghete sport”.
5. De a înştiinţa ofertanţii participanţi la procedura de achiziţie despre rezultatele evaluării.
6. Suma totală a procedurii de achiziţie constituie 704800,00 lei, fără TVA, respectiv 845760,00 lei,
inclusiv TVA.
Anularea procedurii de achiziţie publică:
în temeiul art. 71 alin.
lit
Argumentare: ____ -____

15.

Componenţa grupului de lucru:

Nr.

Nume, Prenume

Funcţia în cadrul grupului de
lucru

1

Sergiu VOINU

Preşedintele grupului de lucru

2

Iurie BRUMA

Membrul grupului de lucru

3

Stanislav POJAR

Membrul grupului de lucru

4

Dumitru NEGOIŢĂ

Membrul grupului de lucru

5

Vitalie ROHAC

Membrul grupului de lucru

6

Roman M AICAN

Membrul grupului de lucru

7

Ion PÎSLARU

Membrul grupului de lucru

8

Olga CONOVALOVA

Secretarul grupului de lucru

Semnătura

*

/ )

/I

5

