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Aprobat  

Director SRL ”Chișinău-gaz” 

 

______________  R. SACA 
 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale         X 

de încheiere a acordului-cadru                                     □ 

de anulare a procedurii de achiziție sectorială               □ 

 

nr. 15 din 27.03.2023  

 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea entitatății contractante: SRL ”Chișinău-gaz” 

Localitate: Mun. Chișinău, Republica Moldova 

IDNO: 1003600066037 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38 

Număr de telefon: +373 22 578 010 

Număr de fax: +373 22 578 010 

E-mail official: anticamera@chisinaugaz.md 

Pagina web oficială: www.chisinaugaz.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail): Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md 

Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  X - Licitație deschisă          □Altele: (indicați) 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Numărul: 

Tipul obiectului contractului de achiziții 

sectoriale/acordului-cadru  

Bunuri X              Servicii □               Lucrări - □ 

Obiectul achiziției sectoriale Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și 

încălțămintei speciale 

Cod CPV 18100000-0 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

Licitație deschisă 

Modul de publicare a anunțului de participare 

(electronic, verbal, pe hârtie)  

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1671096313300 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1671096313300?tab=contract-notice 

Data publicării: Anunț de participare 15.12.2022; 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 09.12.2022; 

Linkul: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_97_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după 

caz) 

□Acord-cadru              □Sistem dinamic de achiziție □Licitația electronică    

□Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat      □ Surse externe              □ FAOAM  

□  BASS □          X-Alte surse: Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 505 220,00 MDL fără TVA 

  

Clarificări privind documentația de atribuire: 
(se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări): 

 
Data solicitării clarificărilor  20.12.2022 / 12:47 

Denumirea operatorului economic MTENDER 

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua . Este o neclaritate! in Lot 1 in denumirea loturilor 
solicitate este scris : Ghete de vara cu talpa antistatizata, fara accesorii 
metalice (B) Туфли (летние,мужские) с антистатич, подошвой без 
мет. принадлежностей Dar in descriere este : EN ISO 20347:2012 - 
Ghete de lucru sunt confecționați din piele cu bombeu metalic, astfel 
încât puteți lucra în diverse condiții. Ghete sunt concepute in stil 
unisex, fiind potrivite atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Talpa 
încălțămintei este fabricată din poliuretan rezistent la uzură, cu 
proprietăți anti-alunecare. Talpa groasă a patofilor distribuie în mod 
egal încărcătura în timpul mersului. Intrebaraea este: trebuie sa fie cu 
bombeu de metal sau nu ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Fara bombeu metalic. 

Data transmiterii 21.12.2022 / 12:29 

 
Data solicitării clarificărilor  28.12.2022 / 17:17 

Denumirea operatorului economic MTENDER 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua Sunt careva neclaritati in privinta la logourile si 
inscriptiile care trebuie de aplicat pe echipamentele de protectie 
(haine) ! Puteti sa mentionati mai precis la ce pozitii trebuie de aplicat 
logou si la ce pozitii inscriptii si de ce marime ? LOT 2 Nr 1 - Costum 
de bumbac de firma cu logo ? LOT 2 Nr 4 - Maiou din bumbac de firma 
? LOT 2 Nr 11 - Maiou din bumbac de firma POLO? LOT 2 Nr 13 - Jilet 
din bumbac de firma pentru barbati ? LOT 2 Nr 14 - Jilet din bumbac 
de firma pentru femei ? LOT 2 Nr 15 - Partea de sus a costum din 
bumbac de firma cu logo ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Inscriptie doar pe pozitiile: LOT 2 Nr 1 - Costum de bumbac 
de firma cu logo LOT 2 Nr 15 - Partea de sus a costum din bumbac de 
firma cu logo Logotip pe spate - CHIȘINĂU-GAZ (IALOVENI-GAZ, 
GAGAUZ-GAZ, ORHEI-GAZ, etc...) - 30cm x 4cm Logotip din față siglă 
(pe buzunar) - 8x9 cm 

Data transmiterii 29.12.2022 / 13:50 

 

 

 

Modificări operate în documentația de atribuire: 
(se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 

prelungit (după caz) 
- 

 

- Până la termenul limită “20” ianuarie 2023 ora 10:00, au fost depuse electronic prin MTENDER 

SIA RSAP -  pentru LOT nr. 3 -  1 ofertă comercială:  

LOT: 3 – Accesorii special de lucru 

Operator economic IDNO 
Asociații/ 

Administratorii 

Valoarea ofertei (lei fără 

TVA) 
Adresa: 

SRL ”Absolutely Safety” 1013600022911   Dubic Vera  840 694,21 MDL mun. Chisinau, str. Calea Ieșilor 67 

- Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii 

economici, pentru LOT nr. 3 – Accesorii speciale de lucru: 

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție (Descrierea 

criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

SRL ”Aboslutely 

Safety” 

1 Oferta: 

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de 

participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, 
confirmat prin semnătură electronică. 

Obligatoriu prezentat 

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat 
de către operatorul economic, confirmat prin semnătură 

electronică. 

Obligatoriu prezentat 

Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului 

de sarcini); 
Obligatoriu prezentat 
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Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului 
de sarcini); 

Obligatoriu prezentat 

2 Garanția pentru oferta: 

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară 

emisă de către instituția financiară unde se deservește  ofertantul 

în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de 
valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer 

la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de 

plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a participantului; 

Obligatoriu prezentat (bancara) 

3 
Demonstrarea eligibilității de 
către ofertant/candidat: 

Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către 

operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică 

(conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare); 

Obligatoriu prezentat 

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea 

la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de 
către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică 

(conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare); 

Obligatoriu prezentat 

4 
Demonstrarea capacității de 
exercitare a activității 

profesionale: 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor 

juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; 

Obligatoriu prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data 
deschiderii; 

Obligatoriu prezentat 

Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul 

economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei 

nr. 5 la Anunțul de participare) 

Obligatoriu prezentat 

Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, 

confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la 
Anunțul de particpare) 

Obligatoriu prezentat 

5 
Demonstrarea capacității 

economice financiare: 

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public 

national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data 

deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data 

petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - 
informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe 

site-ul Fisc.md); 

Obligatoriu prezentat 

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021, 

înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice; 

Obligatoriu prezentat 

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la 

Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra 
experiența în domeniul de activitate; 

Obligatoriu prezentat 

Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în 

ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de 

participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată 
și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice;  

Obligatoriu prezentat 

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) 

trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: 

Obligatoriu corespunde 

- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu 

cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit 
pe fiecare lot separat, cel puţin egal cu 75 % din valoarea 

viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor 

executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare 
decît valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie 

anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea 
estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform 

datelor din rapoartele financiare prezentate; 

6 
Demonstrarea capacității tehnice 

și /sau profesională: 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; Obligatoriu corespunde 

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și 

confirmat prin semnătură electronică; 
Obligatoriu prezentat 

Document care atestă relația ofertantului cu producătorul 
bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică; 

Obligatoriu prezentat 

7 Asigurarea standardelor calității: 

Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de 
bunuri; 

Obligatoriu prezentat 

Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen 
minim 12 de luni; 

Obligatoriu prezentat 
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8 Condiții de plată: 

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen 
de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare 

și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în 

lună; 

Obligatoriu + 

9 
Garanția de bună execuție  5% 
din valoarea contractului: 

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția 
financiară unde se deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din 

suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic 

decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul 
autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, 

ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea 
contractului). 

Obligatoriu + 

10 Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; + 

11 Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română; + 

12 
Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să 
depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul 

depunerii ofertei; 

+ 

13 
Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie completate și semnate de către 

ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; 
+ 

14 
Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația 
solicitată; 

+ 

14 Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. + 

- Până la termenul limită “20” ianuarie 2023 ora 10:00, au fost depuse electronic prin MTENDER 

SIA RSAP: Lot nr. 2 -  3 oferte comerciale:  

LOT: 2 -Îmbrăcăminte specială de lucru 

nr. 

d/o 
Operator economic IDNO 

Asociații/ 

Administratorii 

Valoarea ofertei (lei fără 

TVA) 
Adresa: 

1 SA ”Universcom” 1002600037377   Dovbenco Silvia  4 136 527,50 MDL 
mun. Chisinau, str. Petricani 

21/3 

2 SRL ”Habsev Grup” 1006600038877   Habed Gheorghe  4 483 968,89 MDL mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90 

3 
SRL ”Absolutely 

Safety” 
1013600022911   Dubic Vera  4 199 050,68 MDL 

mun. Chisinau, str. Calea Ieșilor 

67 

- Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii 

economici, pentru LOT: 2 – Îmbrăcăminte specială de lucru: 

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare 

și de selecție 

(Descrierea 

criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

SA 

”Universcom” 

SRL 

”HABSEV 

GRUP” 

SRL ”Aboslutely 

Safety” 

1 Oferta: 

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 

la anunțul de participare, semnat și stampilat 

de către operatorul economic, confirmat prin 

semnătură electronică. 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de 

participare, semnat și stampilat de către 

operatorul economic, confirmat prin 
semnătură electronică. 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț: conform documentația 

de atribuire (caietului de sarcini); 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Specificații tehnice: conform documentația 

de atribuire (caietului de sarcini); 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 
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2 Garanția pentru oferta: 

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea 

ofertei: Garanție bancară emisă de către 

instituția financiară unde se deservește  
ofertantul în valoare de 2,0% din suma 

ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate 

nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau 

prin transfer la contul autoritătii contractante 

confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată 

și semnată, confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice a participantului; 

Obligatoriu 
prezentat 

(bancara) 

prezentat 

(transfer) 
prezentat (bancara) 

3 

Demonstrarea 

eligibilității de către 

ofertant/candidat: 

Declarație privind eligibilitatea, semnată și 

ștampilată de către operatorul economic, 

confirmată prin semnătură electronică 
(conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul 

de participare); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația condamnării pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii 

sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și 
ștampilată de către operatorul economic, 

confirmată prin semnătură electronică 

(conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul 
de participare); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

4 

Demonstrarea capacității 

de exercitare a activității 

profesionale: 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale: Certificat 
sau Decizie de înregistrare a întreprinderii 

sau Extras din registrul de stat al persoanelor 

juridice - copii confirmate prin semnătură 
electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar - 
copie, confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a Participantului, valabil la data 

deschiderii; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Informație generală: semnat și stampilat de 

către operatorul economic, confirmat prin 
semnătură electronică (conform anexei nr. 5 

la Anunțul de participare) 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Rechizite: semnat și stampilat de către 

operatorul economic, confirmat prin 
semnătură electronică (conform anexei nr. 6 

la Anunțul de particpare) 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

5 
Demonstrarea capacității 
economice financiare: 

Certificatul privind lipsa sau existența 
restanțelor la bugetul public national,eliberat 

de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la 

data deschiderii - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare 

sistematică a plații impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa 
datoriilor la data petrecerii procedurii de 

achiziție (data deschiderii ofertelor) - 

informația dată se verifică de către 
autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar 
anul 2020 sau 2021, înregistrat la Biroul 

Național de Statistică - copie, confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Experiența similară în ultimii trei ani, 

(conform anexei nr. 7 la Anunțul de 

participare), operatorul economic va 
demonstra experiența în domeniul de 

activitate; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind lista principalelor 
livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 

activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul 

de participare), care atestă experiența 
similară, semnată și ștampilată și confirmată 

cu aplicarea semnăturii electronice;  

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 
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Ofertantul (operator economic sau membrii 

asocierii împreună) trebuie să demonstreze 
că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: 

Obligatoriu corespunde corespunde corespunde 

- un contract ce au avut ca obiect execuţia 

unor livrări similare cu cele ce fac obiectul 

achiziției contractului ce urmează a fi 

atribuit pe fiecare lot separat, cel puţin egal 

cu 75 % din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie 

egală sau mai mare decît valoarea viitorului 

contract sau cifră de afaceri medie anuală, 
perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît 

valoarea estimativă a obiectului achiziției 

propuse - va demonstra conform datelor din 
rapoartele financiare prezentate; 

6 
Demonstrarea capacității 
tehnice și /sau 

profesională: 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor 
din caietul de sarcini; 

Obligatoriu corespunde corespunde corespunde 

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - 
semnat și ștampilat, și confirmat prin 

semnătură electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Document care atestă relația ofertantului cu 
producătorul bunurilor - copie confirmată 

prin semnătură electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

7 
Asigurarea standardelor 
calității: 

Certificate de calitate / conformitate a 

principalelor grupuri de bunuri; 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Declarație, referitor perioada de garanție a 

bunurilor - termen minim 12 de luni; 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

8 Condiții de plată: 

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul 

achitărilor în termen de 90 de zile din 
momentul semnării Actelor de primire 

predare și facturilor fiscale, care vor fi 

primite nu mai des de o dată în lună; 

Obligatoriu + + + 

9 

Garanția de bună 

execuție  5% din 
valoarea contractului: 

Se prezintă în formă: Garanție bancară 

emisă de către instituția financiară unde se 

deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din 
suma contractului cu TVA, cu termen de 

valabilitate nu mai mic decît valabilitatea 

contractului sau prin transfer la contul 
autorității contractante confirmat prin 

dispoziție de plată, ștampilată și semnată, 

confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a participantului (se prezintă 

odată cu semnarea contractului). 

Obligatoriu + + + 

10 Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; + + + 

11 Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română; + + + 

12 

Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă 

recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” 
(MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii 

ofertei; 

+ + + 

13 
Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să 
fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; 

+ + + 

14 
Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile 

goale fiind completate cu informația solicitată; 
+ + + 

15 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind 

necorespunzătoare. 
+ + + 

- Până la termenul limită “20” ianuarie 2023 ora 10:00, au fost depuse electronic prin MTENDER 

SIA RSAP: Lot nr. 1 -  3 oferte comerciale:  

LOT: 1 - Încălțăminte specială de lucru 

nr. 

d/o 
Operator economic IDNO 

Asociații/ 

Administratorii 

Valoarea ofertei 

(lei fără TVA) 
Adresa: 

1 SA ”Universcom” 1002600037377   Dovbenco Silvia  1 239 878,33 MDL mun. Chisinau, str. Petricani 21/3 

2 SRL ”Habsev Grup” 1006600038877   Habed Gheorghe  1 367 173,36 MDL mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90 

3 SRL ”Absolutely Safety” 1013600022911   Dubic Vera  1 338 576,84 MDL mun. Chisinau, str. Calea Ieșilor 67 
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- Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii 

economici, pentru LOT: 1 - Încălțăminte specială de lucru: 

Nr. 

d/o 

Criteriile de 

calificare și de 

selecție 

(Descrierea 

criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

SA 

”Universcom” 

SRL 

”HABSEV 

GRUP” 

SRL 

”Aboslutely 

Safety” 

1 Oferta: 

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la 
anunțul de participare, semnat și stampilat de către 

operatorul economic, confirmat prin semnătură 

electronică. 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, 

semnat și stampilat de către operatorul economic, 

confirmat prin semnătură electronică. 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț: conform documentația de 

atribuire (caietului de sarcini); 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Specificații tehnice: conform documentația de 

atribuire (caietului de sarcini); 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

2 
Garanția pentru 

oferta: 

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: 

Garanție bancară emisă de către instituția financiară 

unde se deservește  ofertantul în valoare de 2,0% 
din suma ofertei fără TVA, cu termen de 

valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei 

sau prin transfer la contul autoritătii contractante 
confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și 

semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului; 

Obligatoriu 
prezentat 
(bancara) 

prezentat 
(transfer) 

prezentat 
(bancara) 

3 

Demonstrarea 

eligibilității de către 

ofertant/candidat: 

Declarație privind eligibilitatea, semnată și 

ștampilată de către operatorul economic, confirmată 

prin semnătură electronică (conform modelului 
Anexa nr. 3 la Anunțul de participare); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea la activităţi 

ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și 
ștampilată de către operatorul economic, confirmată 

prin semnătură electronică (conform modelului 

Anexa nr. 4 la Anunțul de participare); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

4 

Demonstrarea 

capacității de 

exercitare a 
activității 

profesionale: 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale: Certificat sau 
Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras 

din registrul de stat al persoanelor juridice - copii 

confirmate prin semnătură electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar - copie, 
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a 

Participantului, valabil la data deschiderii; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Informație generală: semnat și stampilat de către 
operatorul economic, confirmat prin semnătură 

electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de 

participare) 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul 
economic, confirmat prin semnătură electronică 

(conform anexei nr. 6 la Anunțul de particpare) 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

5 

Demonstrarea 

capacității 

economice 
financiare: 

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la 

bugetul public national,eliberat de către Serviciul 

Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, 

confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; 
(Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor 

la data petrecerii procedurii de achiziție (data 
deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de 

către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 

sau 2021, înregistrat la Biroul Național de Statistică 
- copie, confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform 
anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul 

economic va demonstra experiența în domeniul de 

activitate; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 
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Declarație privind lista principalelor livrari/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform 

anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă 

experiența similară, semnată și ștampilată și 
confirmată cu aplicarea semnăturii electronice;  

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Ofertantul (operator economic sau membrii 

asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a 

livrat bunuri în ultimii 3 ani: 

Obligatoriu corespunde corespunde corespunde 

- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor 

livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției 
contractului ce urmează a fi atribuit pe fiecare lot 

separat, cel puţin egal cu 75 % din valoarea 

viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor 
contractelor executate în ultimul an de activitate să 

fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului 

contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada 
ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea 

estimativă a obiectului achiziției propuse - va 

demonstra conform datelor din rapoartele financiare 
prezentate; 

6 

Demonstrarea 

capacității tehnice și 

/sau profesională: 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din 

caietul de sarcini; 
Obligatoriu corespunde corespunde corespunde 

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat 

și ștampilat, și confirmat prin semnătură 

electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Document care atestă relația ofertantului cu 

producătorul bunurilor - copie confirmată prin 

semnătură electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

7 
Asigurarea 

standardelor 

calității: 

Certificate de calitate / conformitate a principalelor 

grupuri de bunuri; 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor 

- termen minim 12 de luni; 
Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

8 Condiții de plată: 

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul 

achitărilor în termen de 90 de zile din momentul 
semnării Actelor de primire predare și facturilor 

fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în 

lună; 

Obligatoriu + + + 

9 

Garanția de bună 

execuție  5% din 
valoarea 

contractului: 

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de 

către instituția financiară unde se deservește  

ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului 
cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît 

valabilitatea contractului sau prin transfer la contul 

autorității contractante confirmat prin dispoziție de 
plată, ștampilată și semnată, confirmate prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului (se 

prezintă odată cu semnarea contractului). 

Obligatoriu + + + 

10 Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; + + + 

11 Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română; + + + 

12 

Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă 

recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), 
toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; 

+ + + 

13 
Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie 

completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; 
+ + + 

14 
Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile 
goale fiind completate cu informația solicitată; 

+ + + 

15 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind 
necorespunzătoare. 

+ + + 

 (Informația 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 în care 

documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare). 

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

LOT: 1 - Încălțăminte specială de lucru   
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nr. 

d/o 
Operator economic 

Asociații/ 

Administratorii 

Valoarea ofertei 

(lei fără TVA) 
Cantitatea 

unitatea 

de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

1 SA ”Universcom”  Dovbenco Silvia  1 239 878,33 MDL 3213 per. + + 

2 SRL ”Habsev Grup”  Habed Gheorghe  1 367 173,36 MDL 3213 per. + + 

3 
SRL ”Absolutely 

Safety” 
 Dubic Vera  1 338 576,84 MDL 3213 per. + + 

                

LOT: 2 -Îmbrăcăminte specială de lucru   

nr. 

d/o 
Operator economic 

Asociații/ 

Administratorii 

Valoarea ofertei 

(lei fără TVA) 
Cantitatea 

unitatea 

de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

1 SA ”Universcom”  Dovbenco Silvia  4 136 527,50 MDL 12142 set / buc + + 

2 SRL ”Habsev Grup”  Habed Gheorghe  4 483 968,89 MDL 12142 set / buc + + 

3 
SRL ”Absolutely 

Safety” 
 Dubic Vera  4 199 050,68 MDL 12142 set / buc + + 

                

LOT: 3 -Echipamente speciale de lucru   

nr. 

d/o 
Operator economic 

Asociații/ 

Administratorii 

Valoarea ofertei 

(lei fără TVA) 
Cantitatea 

unitatea 

de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

1 
SRL ”Absolutely 

Safety” 
 Dubic Vera  840 694,21 MDL 37243 set / buc + + 

 

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale. 

(Informația privind ,,Corespunderea cu cerințele de calificare” și ,,Corespunderea cu specificațiile tehnice” 

se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii.) 

 

Pentru elucidarea unor neclarități sau pentru confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 

solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

Nr. 311 din 

09.02.2023 
SA ”Universcom” 

Solicitate mostre pentru LOT 

nr. 1 și LOT nr. 2 

Au fost prezentate mostrele 

necesare 

Nr. 312 din 

09.02.2023 
SRL ”Absolutely Safety” 

Solicitate mostre pentru LOT 

nr. 1 și LOT nr. 2 

Au fost prezentate mostrele 

necesare 

 
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  

 
Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

- pentru fiecare lot X;        

- pentru mai multe loturi cumulate □;             

- pentru toate loturile  □;       

- alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați) 

- justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:- 

Criteriul de atribuire aplicat: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare 

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 

toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente). 



10 

 

Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport 

calitate-cost.  

Reevaluarea ofertelor: 

(se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

 

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire, s-a decis: 
 

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru în cadrul procedurii de achiziție Nr. CG-07B/2023 (ocds-

b3wdp1-MD-1671096313300) privind ”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale – LOT 

nr. 3 – Accesorii speciale de lucru”, companiei SRL ”Absolutely Safety”: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea bunurilor solicitate 

Unitate 

de 

măsură 

Cantitatea 

cost 

unitate 

lei fără 

TVA 

cost total lei fără 

TVA 
cost total lei cu TVA 

1 
Casca masca de gaz 

Маска для противогаза ШМП 
set             42      1 991,85                 83 657,70               100 389,24    

2 
Masca antigaz cu furtun gofrat № 1  

Противогаз шланговый ПШ-1 №1 
buc.               4      3 478,21                 13 912,84                 16 695,41    

3 
Masca antigaz cu furtun gofrat № 2  

Противогаз шланговый ПШ-2 №2 
buc.               1      3 484,27                   3 484,27                   4 181,12    

4 
Manusi cauciucate 

Перчатки прорезиненые 
per.        4 165           15,68                 65 307,20                 78 368,64    

5 

Manusi cu palma din prelata 

Рукавицы х/б с брезентовым 

наладонником  

per.           900           13,95                 12 555,00                 15 066,00    

6 
Mineci de protectie 

Нарукавники 
per.               6         106,50                      639,00                      766,80    

7 
Vesta de avertizare 

Жилет (сигнальный) 
buc.           236           48,82                 11 521,52                 13 825,82    

8 
Casca de protectie 

Защитная каска 
buc.             79           53,62                   4 235,98                   5 083,18    

9 
Manusi dielectrice 

Перчатки электроизолирующие 
per.             45         279,08                 12 558,60                 15 070,32    

10 
Рукавицы комбинированные  

Manusi combinate 
per.        2 804           13,94                 39 087,76                 46 905,31    

11 
Mască de sudura 

Маска сварщика 
buc.             43         194,64                   8 369,52                 10 043,42    

12 
Ochelari de protectie 

Очки защитные 
buc.           167           31,25                   5 218,75                   6 262,50    

13 
Captuseala termoizolanta sub casca 

Подшлемник 
buc.             42           58,35                   2 450,70                   2 940,84    

14 

Centura de siguranta si de salvare 

Пояс предохранительный 

спасательный 

buc.             21         633,65                 13 306,65                 15 967,98    

15 
Funie de salvare cu carabina 

Веревка спасательная (с карабином) 
buc.             12      1 373,83                 16 485,96                 19 783,15    

16 
Ochelari de sudura 

Очки газосваршика 
buc.             64         151,78                   9 713,92                 11 656,70    

17 
Manusi jambiere 

Рукавицы краги 
per.           107           76,53                   8 188,71                   9 826,45    
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18 
Manusi cu suprapuneri 

Перчатки с точечным покрытием  
per.      25 271           10,70               270 399,70               324 479,64    

19 
Casti antizgomot 

Наушники противошумные 
buc.               2           62,43                      124,86                      149,83    

20 
Manusi calduroase cu blana 

Рукавицы утепленные меховые 
per.           281           48,49                 13 625,69                 16 350,83    

21 
Manusi calduroase 

Рукавицы утепленные 
per.           119           46,70                   5 557,30                   6 668,76    

22 
Casca de protectie 

Каска защитная белая 
buc.               4           77,23                      308,92                      370,70    

23 
Manusi calduroase 

Перчатки утепленные 
per.           760           50,56                 38 425,60                 46 110,72    

24 
Sort de cauciuc cu pieptar 

Фартук прорезиненый с нагрудником 
buc.             17           70,50                   1 198,50                   1 438,20    

25 
Manusi de pinza 

Рукавицы спилковые 
per.           118           52,64                   6 211,52                   7 453,82    

26 
Manusi din prelata 

Рукавицы брезентовые 
per.             89           26,35                   2 345,15                   2 814,18    

27 
Centura de siguranta pentru constructie 

Пояс монтажный строительный  
buc.               2      1 769,07                   3 538,14                   4 245,77    

28 
Manusi de uz casnic din cauciuc 

Перчатки резиновые хозяйственные 
per.           679           12,21                   8 290,59                   9 948,71    

29 
Viziera de protectie 

Шлем защитный 
buc.               4         622,76                   2 491,04                   2 989,25    

30 
Respirator 

Респиратор "Лепесток" 
buc.           576           31,66                 18 236,16                 21 883,39    

31 
Manusi de postav 

Рукавицы суконные 
per.           322         101,04                 32 534,88                 39 041,86    

32 
Genunchiere 

Наколенник 
per.             21         354,14                   7 436,94                   8 924,33    

33 
Centura abdominala 

Пояс брюшной 
buc.               3         818,83                   2 456,49                   2 947,79    

34 
Scara 4 m 

Лестница, 4 м. 
buc.             21      4 519,17                 94 902,57               113 883,08    

35 
Covor dielectric 

Коврик диэлектрический 
buc.               8         525,63                   4 205,04                   5 046,05    

36 
Vesta (de avertizare - oange) cu inscriptia 

"SERVICIUL TEHNIC-GAZ" 
buc.           206           78,74                 16 220,44                 19 464,53    

37 
Боты диэлектрические  

Calosi dielectrice 
per.               2         761,17                   1 522,34                   1 826,81    

Total:         1 008 871,14    

 

 

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru în cadrul procedurii de achiziție Nr. CG-07B/2023 (ocds-

b3wdp1-MD-1671096313300) privind ”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale – LOT 

nr. 1 – Încălțăminte specială de lucru”, companiei SA ”Universcom”: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea bunurilor solicitate 

Unitatede 

măsură 
Cantitatea 

cost 

unitate 

lei fără 

TVA 

cost total lei fără 

TVA 

cost total lei cu 

TVA 

1 
Cizme de iarna cu talpa antistatizata, fara 

accesorii metalice (B) 
per.   1 332,00         415,00               552 780,00                   663 336,00    

2 Cizme de prelata per.          5,00         485,00                   2 425,00                       2 910,00    

3 Сапоги резиновые per.        40,00         120,83                   4 833,20                       5 799,84    

4 
Ghete de vara cu talpa antistatizata, fara 

accesorii metalice (B) 
per.   1 294,00         370,00               478 780,00                   574 536,00    
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5 

Ghete de vara cu talpa antistatizata, fara 

accesorii metalice (F) 

Туфли (летние,женские) с антистатич, 

подошвой без мет. принадлежностей 

per.      262,00         370,00                 96 940,00                   116 328,00    

6 
Cizme de iarna cu talpa antistatizata, fara 

accesorii metalice (F) 
per.      127,00         415,00                 52 705,00                     63 246,00    

7 Cizme pentru sudare si lucrari de sudare per.        24,00         410,00                   9 840,00                     11 808,00    

8 Ciupici per.        40,00         175,00                   7 000,00                       8 400,00    

9 Sandale de lucru (F) per.        16,00         390,00                   6 240,00                       7 488,00    

10 Sandale de lucru (B) per.        73,00         390,00                 28 470,00                     34 164,00    

Total:    1 488 015,84    
 

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru în cadrul procedurii de achiziție Nr. CG-07B/2023 (ocds-

b3wdp1-MD-1671096313300) privind ”Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale – LOT 

nr. 2 – Îmbrăcăminte specială de lucru”, companiei SA ”Universcom”: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea bunurilor solicitate 

Unitate 

de 

măsură 

Cantitatea 

cost 

unitate 

lei fără 

TVA 

cost total lei fără 

TVA 

cost total lei cu 

TVA 

1 
Costum din bumbac de firma cu logo 

Костюм х/б фирменный с логотипом 
set.        2 531         892,50            2 258 917,50                2 710 701,00    

2 
Chepca 

Кепка 
buc.        2 749           40,00               109 960,00                   131 952,00    

3 

Scurta calda cu gluga 

Куртка с капюшоном на утепленной 

подкладке 

buc.        1 362         700,00               953 400,00                1 144 080,00    

4 

Maiou din bumbac de firmă 

Футболка х/б фирменная с коротким 

рукавом 

buc.        4 198           78,33               328 829,34                   394 595,21    

5 
Halat din bumbac 

Халат хлопчатобумажный 
buc.             62         170,00                 10 540,00                     12 648,00    

6 
Pantaloni din bumbac caldurosi 

Брюки х/б утепленные 
buc.             54         400,00                 21 600,00                     25 920,00    

7 
Costum din bumbac de lucru 

Костюм х/б (рабочий) 
set.           285         525,00               149 625,00                   179 550,00    

8 
Scurta cu vata calda (fufaica) 

Куртка ватная (фуфайка) 
buc.             31         470,00                 14 570,00                     17 484,00    

9 
Caciule de iarna 

Шапка зимняя 
buc.           139           55,00                   7 645,00                       9 174,00    

10 
Halat din bumbac alb 

Халат хлопчатобумажный белый 
buc.               9         170,00                   1 530,00                       1 836,00    

11 

Maiou din bumbac de firmă POLO 

Футболка х/б фирменная с коротким 

рукавом POLO 

buc.           146         170,00                 24 820,00                     29 784,00    

12 
Pantaloni MAX SUMMER 

Брюки MAX SUMMER 
buc.           125         265,00                 33 125,00                     39 750,00    

13 
Jilet din bumbac de firmă pentru barbati 

Жилет х/б фирменный мужской 
set.             34         315,00                 10 710,00                     12 852,00    

14 
Jilet din bumbac de firmă pentru femei 

Жилет х/б фирменный женский 
set.               8         315,00                   2 520,00                       3 024,00    

15 

Partea de sus a costum din bumbac de 

firma cu logo 

Костюм х/б (фирменный) верхняя 

часть 

set.             66         580,00                 38 280,00                     45 936,00    

16 
Защитный комбинезон для покраски  

Combinezon de protectie pt vopsit 
buc.           101         250,00                 25 250,00                     30 300,00    
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17 
Костюм сварщика (спилковый)  

Costum din prelata pentru sudat 
buc.             51      1 925,00                 98 175,00                   117 810,00    

18 
Плащ непромокаемый  

Impermiabil 
buc.           172         208,33                 35 832,76                     42 999,31    

19 
Костюм брезентовый 

Costum de pinza 
buc.             18         600,00                 10 800,00                     12 960,00    

20 

Костюм х/б с кислостойкой пропиткой  

Costum de bumbac cu impregnare 

rezistenta la acid 

buc.               1         383,33                      383,33                          460,00    

Total:    4 963 815,52    
 

Anularea procedurii de achiziție sectorială: -; 

Argumentare:-; 

 

Informarea operatorilor economici privind deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SA ”Universcom” 
Nr. 311 din 09.02.2023; nr. 505 din 

28.02.2023; nr. 508 din 28.02.2023; 
universkom@mail.ru 

SRL ”Habsev Grup” 
Nr. 312 din 09.02.2023; nr. 503 din 

28.02.2023; nr. 506 din 28.02.2023; 
office@habsev.md 

SRL ”Absolutely Safety” 
Nr. 239 din 01.02.2023; nr. 504 din 

28.02.2023; nr. 507 din 28.02.2023; 
absolutelysafety2021@gmail.com 

 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții 

sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 

apei, transporturilor și serviciilor poștale). 

 

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale: 

 
În conformitate cu art. 65 din Legea nr. 74/2020  privind 

achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 

serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale 

/acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea 

termenului de așteptare 

 11 zile de la data transmiterii comunicării privind 

rezultatul aplicării procedurii de atribuire 

(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 

transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 

titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002). 

 

Contractul de achiziţii sectoriale/acordul-cadru  încheiat:  

 

LOT: 1 - Încălțăminte specială de lucru 

nr. 

d/o 
Operator economic 

Numărul 

și data 

contractului de 

achiziții sectoriale 

COD CPV 

Valoarea 

contractului MDL 

fără TVA 

Valoarea 

contractului MDL cu 

TVA 

Termenul de 

valabilitate a 

contractului de 

achiziții 

sectoriale/acordului-

cadru 

1 SA ”Universcom” 
 nr. 104 din 

14.03.2023  
 18100000-0  1 239 878,33 MDL 1 488 015,84   MDL 31.12.2023 

              

LOT: 2 -Îmbrăcăminte specială de lucru 

nr. 

d/o 
Operator economic 

Asociații/ 

Administratorii 
COD CPV 

Valoarea 

contractului MDL 

fără TVA 

Valoarea 

contractului MDL cu 

TVA 

Termenul de 

valabilitate a 

contractului de 

achiziții 

sectoriale/acordului-

cadru 

mailto:universkom@mail.ru
mailto:office@habsev.md
mailto:absolutelysafety2021@gmail.com
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1 SA ”Universcom” 
 nr. 105 din 

14.03.2023  
 18100000-0  4 136 527,50 MDL 4 963 815,52  MDL 31.12.2023 

              

LOT: 3 -Echipamente speciale de lucru 

nr. 

d/o 
Operator economic 

Asociații/ 

Administratorii 
COD CPV 

Valoarea 

contractului MDL 

fără TVA 

Valoarea 

contractului MDL cu 

TVA 

Termenul de 

valabilitate a 

contractului de 

achiziții 

sectoriale/acordului-

cadru 

1 SRL ”Absolutely Safety”  nr. 66 din 13.02.2023   18100000-0  840 694,21 MDL   1 008 871,14   MDL 31.12.2023 

 

 

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

procedurii de achiziţie sectorială, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale. 

Componența grupului de lucru: 

1. Președintele grupului – Roșca M. – ________;    

2. Secretarul grupului – Mutruc R. –  _______;   5. Membrul grupului – Răsoi V. –  ____________; 

3. Membrul grupului – Cherpec S. – __________;   6. Membrul grupului – Calașnic N. –  _________; 

4. Membrul grupului – Lisa I. –  ____________; 7. Membrul grupului – Borta M. –  ___________. 


