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DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 06/20 din 10.08.2020.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail adrsud@gmail.com
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact Dorin Coroian

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere Fără Publicare
Tipul obiectului contractului de achiziție
/acordului-cadru

Bunuri □  Servicii □ Lucrări ■

Obiectul de achiziție Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul
ca structură de sprijinire a afacerilor de
importanță regională - LP  17/02190 (SIA
RSAP)

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)

Negociere Fără Publicare deoarece lucrările
suplimentare care sunt propuse spre contractare
nu pot fi separate din punct de vedere
tehnologic, din cauză că conform Legii nr.721
Calitatea în construcții conform Art. 24  punct
”d”, executantul asigură nivelul de calitate
corespunzător exigențelor esențiale printr-un
sistem propriu de calitate conceput și realizat
prin personal propriu, cu diriginți de șantier
atestați,  și la faza cînd  executarea  unei lucrări
este divizată la doi sau mai mulți executanți, de
calitatea finală a lucrării  nu poate fi stabilit
executantul responsabil și cine va asigura
garanția lucrărilor executate, care conform
contractului trebuie să fie asigurată timp de 5
(cinci) ani.

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-
ul procedurii de atribuire)

ID a4d395b322964aa2a769ba2abf46f225
Identificator MD-2020-08-12-000001-1

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 10.08.2020 Ora: 10:30
Anunț de intenție publicat în BAP Nu ■ Da □

Data:
Link-ul:
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Anunț de participare publicat în BAP/
Invitația de participare transmisă nr. 548 din 06.08.2020
Tehnici și instrumente specifice de
atribuire

Nu ■ acord-cadru□ sistem dinamic de
achiziție□ licitație electronică□
catalog electronic□

Sursa de finanțare Buget de stat ■
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 172 684,98

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL „Coloana Mecanizată de Construcții” Nu se aplică

4. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu se aplică
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Răspunsul la demers
Contestarea documentației de atribuire Nu ■ Da □

5. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu se aplică
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
Transmise operatorilor economici
înregistrați
Termen-limită de depunere și deschidere
a ofertelor prelungit

Nu ■
Da □    Cu ________ zile

6. Până la termenul-limită (data 10.08.2020, ora 10:00 ), au fost depuse 1 (una) oferte:

Denumirea operatorilor
economici IDNO Asociații/administratorii

SRL „Coloana
Mecanizată de
Construcții”

1002600039371 Elena Agache

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 10.08.2020 ora 10:30.
Oferte întârziate (după caz): Nu se aplică

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentării Notificări privind
restituirea ofertelor
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7. Documentele ce constituie oferta:
Denumirea op.

economici
Propunerea

tehnică
Propunerea
financiară

DUAE Garanția
pentru ofertă

(după caz)
SRL „Coloana
Mecanizată de
Construcții”

+ + Nu se aplică +

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________

8. Modalitatea de evaluare:
Pentru fiecare lot
□

Pentru mai multe loturi cumulate □ Pentru toate loturile ■

Alte limitări privind numărul de loturi
care pot fi atribuite aceluiași ofertant

Nu se aplică

Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

„Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură
de sprijinire a afacerilor de importanță regională” se
implementează în baza unui proiect tehnic de execuție, care
nu prevede realizarea acestuia pe loturi.

9. Criteriul de atribuire aplicat: Nu se aplică
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)

preţul cel mai scăzut □
costul cel mai scăzut □
cel mai bun raport calitate-preţ □
cel mai bun raport calitate-cost □

Nu se aplică

10. Informația privind ofertele examinate:

Nr.
lot Denumirea lotului

U
ni
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a 
de
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ăs
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ă

C
an

tit
at

ea

Operatori economici

SRL „Coloana
Mecanizată de
Construcții”

Pr
e

ț u
ni
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r f

ăr
ă 

TV
A

Co
re
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un

de
re
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ec
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ții
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1

Dezvoltarea durabilă a
parcului industrial

Cahul ca structură de
sprijinire a afacerilor

de importanță
regională

buc 1

1 
17

2 
68

4,
98

+

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii
și prin „-” în cazul necorespunderii)
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Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: Nu se aplică
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai
bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Criteriul Valoarea din ofertă Punctajul calculat
100.00

Perioada de execuție - 10 puncte
Perioada de garanție asupra lucrărilor - 10 puncte
Prețul - 80 puncte

* Informația privind rezultatele licitației electronice: Nu se aplică
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul 1 Prețul fără TVA/noile

valori
Prețul fără TVA

/noile valori
Operatorul economic 1

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire
Denumirea lotului Clasa

mentul
Denumirea operatorului

economic
Prețul ofertei fără

TVA/Punctajul acumulat
„Dezvoltarea durabilă a
parcului industrial Cahul ca
structură de sprijinire a
afacerilor de importanță
regională”

1 SRL „Coloana Mecanizată
de Construcții” 1 172 684,98/ Nu se aplică

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: Nu se aplică
Operatorul economic Documentul

și/sau
informația
solicitată

Data transmiterii Răspunsul operatorului
economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în
documentația de atribuire: Nu se aplică
Data solicitării documentelor confirmative: Toate documentele au fost încarcate în M-ender
Data prezentării documentelor confirmative: Toate documentele au fost încarcate în M-Tender

Denumirea
operatorului

economic

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE
conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)

Lotul 1

D
en

um
ir e

do
cu

m
en

t

Operatorul economic




