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DECIZIE 

de atribuire a contractului de achiziții publice  

Nr. 3006-37 din 09 decembrie 2019 

 

Componența grupului de lucru: 

 

Nr. Nume, Prenume Funcția în cadrul grupului 

de lucru 

Semnătura 

1 Dumitru Postu Conducătorul grupului de 

lucru 

 

2 Artur Reaboi Membru al grupului de 

lucru 

 

3 Andrian Mamei Membru al grupului de 

lucru 

 

4 Octavian Godonoga Membru al grupului de 

lucru 

 

5 Oxana Bulicanu Secretar al grupului de lucru  

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante IP Agenția de Guvernare Electronică 

Localitate MD 2012, mun. Chișinău 

IDNO 1010600034203 

Adresa str. Al. Pușkin nr. 42B 

Număr de telefon 022 / 820 021 
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Număr de fax - 

E-mail oxana.bulicanu@egov.md 

Adresa de internet http://www.egov.md 

Persoana de contact Oxana Bulicanu 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare  

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Servicii  

Obiectul de achiziție Servicii de dezvoltare pentru Serviciul 

Guvernamental de Plăți Electronice MPay 

(Back-Office) 

„Modulul de plăți de la Guvern către 

Cetățeni” 

Cod CPV 72212211-8 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

Art. 56 al. (1) lit. c) al Legii nr. 131 din 

03.07.2015 ”din motive tehnice, de creaţie 

sau referitoare la protecţia drepturilor 

exclusive, un singur operator economic 

dispune de bunurile, lucrările şi serviciile 

necesare şi nu există o altă alternative”.                                                                               

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire) 

Nr: 3003-392 din 27.11.2019 (Invitație 

transmisă prin e-mail către operatorul 

economic) 

Link-ul: - 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 09.12.2019 Ora: 11:00 

Anunț de intenție publicat în BAP Nu  

Anunț de participare publicat în BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

Nr: - 

Link-ul: - 

Data publicării/ 

transmiterii: - 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  

- 

Sursa de finanțare Buget de stat: Subsidii alocate din bugetul de 

stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 200.000,00 
 

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

Nu sunt - 
 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
 

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

- 

Data transmiterii - 

Răspunsul la demers - 

Contestarea documentației de atribuire - 
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5. Modificări operate în documentația de atribuire: 

 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

- 

 

Transmise operatorilor economici 

înregistrați  

-   

Termen-limită de depunere și deschidere 

a ofertelor prelungit 

- 

 

6. Până la termenul-limită (data 06 decembrie 2019, ora 11:00), au fost depuse una (1) oferte: 
 

Denumirea ofertantului IDNO Asociații/administratorii 

QSystems SRL 1002600023541 Aydov Andriy 
 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 09 decembrie 2019 ora 11:00. 

 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor 

- - - 

 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii Denumirea 

ofertantului 

QSystems SRL 

Oferta + 

Dovada înregistrării persoanei juridice + 

Datele bancare + 

 

Constatări/Comentarii (după caz): nu sunt.  
 

8. Modalitatea de evaluare: 

 

Pentru fiecare lot        X                          Pentru mai multe loturi cumulate Pentru toate loturile                                                          

Alte limitări privind numărul de loturi 

care pot fi atribuite aceluiași ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 

contractul pe loturi 

 

 

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) 
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preţul cel mai scăzut                     X                                                 

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 

Unitatea 

de măsură 
Cantita

tea 

Operatori economici  

QSystems SRL 

Preț unitar, fără 

TVA 

Preț total, fără 

TVA 

 

Coresp

undere 

specific

ații 

tehnice 

1 Lot nr. 1 

Servicii de dezvoltare pentru Serviciul 

Guvernamental de Plăți Electronice MPay 

(Back-Office) 

„Modulul de plăți de la Guvern către 

Cetățeni” 

- - 200.000,00 200.000,00 + 

 
TOTAL    200.000,00  

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire: nu sunt. 
 

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:  
 

Operatorul 

economic 

Documentul și/sau informația 

solicitată   

Data 

transmiterii 

Răspunsul operatorului 

economic 

QSystems SRL A fost solicitată informație privind 

confirmarea sumei totale a ofertei fără 

TVA (200.000,00 lei) și cu TVA 

(200.000,00 lei), dacă a fost o eroare 

mecanică sau ofertantul este scutit de 

taxa TVA. 

4 decembrie 

2019, ora 

13.15, prin 

e-mail. 

Operatorul economic a 

confirmat, că a fost produsă 

o eroare tehnică. Formularul 

ofertei a fost modificat 

(suma 200.000, 00 lei fără 

TVA și 240.000,00 cu TVA)  
 

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

documentația de atribuire: 

 

Data solicitării documentelor confirmative: - 

Data prezentării documentelor confirmative: - 

 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

- - 

 

15. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis 

atribuirea contractului de achiziție publică: 
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Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul unitar,  

fără TVA,  

lei MD 

Prețul total, 

fără TVA,  

lei MD 

Prețul total,  

cu TVA, 

lei MD 

Lot nr. 1 

Servicii de dezvoltare 

pentru Serviciul 

Guvernamental de 

Plăți Electronice 

MPay (Back-Office) 

„Modulul de plăți de 

la Guvern către 

Cetățeni” 

QSystems SRL - 200.000,00 200.000,00 240.000,00 

 

16. Anularea procedurii de achiziție publică: Procedura de achiziție nu a fost anulată. 
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