
DARE DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-52/2022 din 30.11.2022 

I pate cu privire la autoritatea contractanta 
Denumirea autoritafii contractante 

Localitate 

DITS a Primariei mun. Bal|i 
IP LT "M.Eminescu" 
IP LT "N.Gogol" 
mun. Balfi 

IDNO 
DITS-1015601000259 
IP LT "M.Eminescu" - 1017620004234 
IP LT "N.Goffol" - 1017620004027 

mun.Balti, piaja Independent^, 1 

Numar de telefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622,0231-54623 

Numar de fax 0231-20391 

E-mail oficial 
serviciulachizitiinublicefc timail.com 
dits.achizitii@gmail.com 

Adresa de internet 

Persoana de contact 
mail) 

(nume, prenume, telefon, e-

httn://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-narticipare 
Liliana Ceremu? , tel. 023154622 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prejuri 

• Licitatie deschisa 0Altele: fNFPJ 

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr. nu e cazul 

Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicn 0 Lucrari • 

Obiectul achizitiei Servicii de organizare a alimentatiei gratuite a 
elevilor din institutiile de invatamint din 

mun.Balti pe perioada lunii decembrie a. 2022 

Cod CPV 5524000-9 

Expunerea motivului/temeiului pnvind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decdt licitafia deschisa) 

in conformitate cu prevederile art.56 alin.(l) lit.b) din Legea 
131/2015, pet. 128 sbpct.2) din HG 599/2020 

In baza Ordinului comun nr.223 din 01.03.2022 a Ministerului 
Educatiei §i CercetSrii al RM a Ministerului Educatiei 51 Cercetarii 
al RM a Ministerului Finantelor al RM cu privire la normele 
financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din institujiile de 
invatamant a fost majorata norma financiara cu 20 la suta mcepand 
din 01.03.2022. ampiilui He lncni DAC-48/2021/001 din 
14.03.2022 §i bazei legislative sus-mentionate, au fest aplicate 
modificari in contractele nr.250, nr.29 ?i nr.21, ?i anume a fost 
mic?orata (pentru dejun) perioada de prestare a servichlor pana In 
luna noiembrie a anului 2022, in limita alocatiilor aprobate. Surse 
financiare suplimentare nu au fost precizate §i alocate. 

Totodata, in baza Deciziei nr.6/4 din 29.04.2022 a Consiliului 
Municipal Baiti, a fost majorata norma financiara pentru pranzuri 
§i, ca urmare, a fost redusa perioada de prestare a serviciilor date tot 
pana in luna noiembrie 2022. 

Accentuam faptul ca in luna mai au fost alocate surse 
suplimentare pentru dejunuri din contul Transferurilor cu 
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Destinatie SpecialS pentru acoperirea cheltuielilor aferente majorarii 
costurilor pentru alimentatie, conform Legii privind modificarea 
Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 112 din 05.05.2022 §i 
conform Deciziei CMB nr.7/1 din 27.05.2022. Totodatfi, pentru 
acoperirea decalajului de cheltuieli in urma majorarii normei 
financiare pentru pranzuri, care sunt fin an (ate din contul veniturilor 
proprii ale bugetului municipal, surse suplimentare nu au fost 
alocate. 

Avand in vedere acest fapt, contractele au fost executate pana In 
luna noiembrie 2022, in limita alocafiilor prevazute pentru acest 
scop. 

Prin decizia DAC-48/2021/003 din 24.11.2022 au fost micsorate 
contractele privind achizifionarea serviciilor de organizare a 
alimentafiei gratuite a elevilor din instiluliile de invafamint din 
subordinea DITS, din IP LT«M.Eminescu» fi IP LT«N.Gogol», care 
se argumenteaza prin faptul ca, pe parcursul anului 2022 numarul de 
copii care au fost alimentaji a fost mai mic decat eel planificat, din 
cauza ca s-a redus numarul copiilor ca urmare a eniigrajiei 
populajiei, care a fost Jnregistrata in cre$tere pentru perioada anului 
2022. Totodata, suma contractelor se mic$oreaza pe motiv ca s-a 
redus numarul de zile frecventate prevazute pe anul 2022, din cauza 
suspendarii prezenjei fizice a elevilor de la 24.01.2022 pana la 
04.02.2022 (10 zile). 

Sursele financiare eliberate (1 506 727,49 lei) In urma 
mic?orarii contractelor pentru prinzuri vor permite prelungirea 
alimentafiei gratuite pe perioada lunii decembrie 2022. 

Din motivul identiflcSrii surselor financiare disponibile 
necesare pentru alimentatia elevilor abia la sfir§itul lunii noiembrie 
2022 $i in scopul respectarii cadrului legislativ, a fost luatS decizia 
de a ini{ia procedura de NFP. 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: -Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: -

Data publicarii: -
Platforma de achizi|ii publice utilizata • achizitii.md; • e-licitatie.md; • yptender.md 
Anunt de intenjie publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intenjie publicat in BAP (dupa caz) 

Link-ul: -
P r o c e d u r a a fost inc lusa in p lanul d e achiz i f i i 
publ ice a autori tat i i c o n t r a c t a n t e 

0 D a • Nu P r o c e d u r a a fost inc lusa in p lanul d e achiz i f i i 
publ ice a autori tat i i c o n t r a c t a n t e Link-ul catre planul de achizijii publice publicat: 

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-
anual 

Tehnici instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizijie 
•Licitajie electronica • Catalog electronic 

Sursa de finan{are •Buget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 1 630 045,00 (conform art.103 p . l l din Codul 
fiscal al RM (Scutirea de TVA)) 

3. Clariflcari privind docunientatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari) 
Data solicitSrii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raspunsuiui -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentafia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publ i ca te in B A P / a l t e m i j l o a c e l o r d e i n f o r m a r e 
(dupa caz) 

-[Indicafi sursa utilizata data publicarii] 
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Termen-limita de depunere §i deschidere a -[Indicafi numarul de zile] 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

5. Pana la termenul-limita (data 30/11/2022, ora 13:30), a depus oferta 1 ofertant: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 

administratorii 

1 iM „Aprovizionare" 1004602000096 OSOIANU IVAN n UT l / ,mim> v-

6. Informatii privind ofertele depuse §i documentele de calificare aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document iM „Aprovizionare" 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnica prezentat 

Propunerea financiara prezentat 

DUAE prezentat 

Garanjia pentru oferta 1% 
(dupa caz) 

prezentat 

Documente de calificare 
Se va consmna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde 
Formularul 3.2 Declarajia privind conduita etica $i neimplicarea 
in practici frauduloase $i de corupere 

prezentat 

Extrasul din Registrul de Stat al persoaneior juridice prezentat 
Autorizatia sanitar - veterinara a transportului, eliberata de 
catre ANSA 

prezentat 

Autorizatia sanitar-veterinara a cantinei, eliberata de catre 
ANSA 

prezentat 

Autorizatia sanitar - veterinara a depozitelor, eliberata de catre 
ANSA 

prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenta restanjelor la bugetul 
public nafional, eliberat de catre Serviciul Fiscal de Stat, valabil 
la ziua desfa?urarii concursului 

prezentat 

Raport financiar, inregistrat la Biroul National de Statistica prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Operatorul economic va demonstra ca in cadrul entita|ii este 
angajat un tehnician de producjie alimentara, a carui vechime in 
acest domeniu de activitate nu este mai mica de 3 ani. 
Vor fi furnizate documente, care sa ateste studiile speciali§tilor, 
calificarile, experienfa de serviciu. 

prezentat 

Operatorul economic va demonstra experienfa profesionala 
specifica in domeniul alimentafiei in institufiile de inva{amant. 
Pentru demonstrarea experienfei profesionale specifice, operatorul 
economic va prezenta o lista a contractelor in baza carora se 
intrunesc cerinfele stabilite, pentru fiecare dintre acestea 
prezentandu-se informatii detaliate conform urmatoarelor 
documente: 

respectivele contracte, astfel incat autoritatea 
contractanta sa poata identifica obiectul, valoarea acestora 
preful; 

Actul de receptie a serviciilor prestate care atesta 
executarea sarcinilor; 

prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

IM „Aprovizionare" 
r e c o m a n d a r e / r e c o m a n d a r i din partea beneliciaruiui. 

Formularul (F3.3) Declara|ie 
privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat 

prezentat 
Formularul (F3.4) Informatu privind asocierea 
Formularul (F3.5) 
Lista subcontractorilor ?i partea/partile din contract care sunt 
indeplinite ace$tia — 

prezentat 

Pe parcursul perioadei de execute ofertantul, caruia 1 s-a atribuit 
contractul de achizitie, va prezenta in original ?i in copie 
certiflratelf! care atesta siguranta alimentelor 

prezentat 

Lista meniurilor de perspective pentru 10 zile de alunentatie, 
aprobata de catre Agenda Nationals pentru Sanatate Publica 
(centrele de sanatate publica teritoriale) 

Meniurile propuse vor intruni cerintele stabilite in ordinul 
Ministerului Sanatatii nr.638 din 12.08.2016 cu privire la 
implementarea Recomandarilor pentru un regim alimentar sanatos 

activitate fizica adecvata in institutiile de invatamint din 
Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2016, nr. 293-305, art. 1435), cu modificarile ulterioare operate 
prin ordinul Ministerului Sanatatii, Muncii §i Protectiei Sociale nr. 
622/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 183-
194, art.85 8) cu respectarea normelor fiziologice de consum per zi 
pentru un copil. 

prezentat 

Garantia de buna execute a contractului 1% - retinere din tacturi 
P^r^ialp - mnt special deschis in baza contractului de depozit 
DECLARAJIA privind confirmarea identitatii beneficiariloi 
efectivi neincadrarea acestora in situatia condamnarii pentru 
participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale 
pentru coruptie, frauda §i/sau spalare de bani 

(Infarmafia privind denumirea documented prezentate se va indica in conformitate cu cennfele di 
documentafia de atribuire ?i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: / . 11I1U 

Denumirea lotului 

1 IIIUIIM JJ1IT11IM vuavw 

Denumirea 
operatorului economic 

i — — 
Pretul ofertei 
(fMTVA)* 

Cantitate ?i 
unitate de 

m3sura (kg) 

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

Servicii de organizare a 
alimenta\iei gratuite a 
elevilor din institutiile 
de invatamint din 
mun.Bal(i pe perioada 
lunii decembrie a. 2022 IM 

„Aprovizionare" 

Total -
1 630 045,00 

Servicii de organizare a 
alimentatiei gratuite a 

elevilor din institutiile de 
invatamint din 

subordinea DITS a 
Primariei mun. B31ti pe 

perioada lunii decembrie 
a.2022 

IM 
„Aprovizionare" 

1 331 644,00 1 serviciu + + 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Preful ofertei 
(fflr& TV A)* 

Cantitate $i 
unitate de 

mdsuri (kg) 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

Servicii de organizare a 
alimentafiei gratuite a 

elevilor din IP LT 
"M.Eminescu" pe 

perioada lunii decembrie 
a.2022 

195 806,00 1 serviciu + + 

Servicii de organizare a 
alimentafiei gratuite a 

elevilor din IP LT 
"N.Gogol" pe perioada 
lunii decembrie a.2022 

102 595,00 1 serviciu + + 

* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful oferteifinale 
(Informafiaprivind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" ?i "Corespunderea cu specificafiile 
tehnice", se va consemnaprin: „ + " in cazul corespunderii ^iprin „-" in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului 
anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data solicit£rii Operatorul 
economic 

Informafia solicitatd RezmatuI r5spunsului 
operatorului economic 

- - - -

9. Ofertanfii respin§i/descalificafi: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot El 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preful eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport 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 §i denumirea loturilor aferente) 

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

(Se va completa pentru loturile care au fast atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pre( sau cel mai bun raport calitate-cost) 
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Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic - IM APROVIZION ARE Total 

Prejul ofertei 40 1 630 045,00 40 

Investifia in dotarea tehnica 10 1% 10 

Numarul personalului calificat 10 40 10 

Nivelul caloric §i structura nutritiva a 
meniului 

40 
385,225 - 612,763 kcal dejui 
735,85 - 1 154,00 kcal prim 

40 

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

14. in urma examinari, evaluarii ?i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

AiriDUirca cuiniaciinui a î 
Denumirea lotului Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
$i unitate 

de 
mSsura 

Preful unitar 
(f3ra TVA) 

Pre(ul total 
(12ra TVA) 

Preful total 
(inclusiv 
TVA) 

Servicii de organizare a 
alimentafiei gratuite a elevilor din 
institutiile de invafamint din 
mun.Bal(ipe perioada lunii 
decembrie a. 2022 

1 serviciu Dejun 13,00 
Prinz 18,00 

Total -
1 630 045,00 

Total-
1 630 045,00 

• H H 
Servicii de organizare a alimentafiei 
gratuite a elevilor din institutiile de 
Tnvat&mtnt din subordinea DITS a 
Primariei mun. BSlfi pe perioada 
lunii decembrie a.2022 

IM 
„Aprovizionare" 

1 serviciu Dejun 13,00 
Prinz 18,00 1 331 644,00 1 331 644,00 

Servicii de organizare a alimenta{iei 
gratuite a elevilor din IP LT 
"M.Eminescu" pe perioada lunii 
decembrie a.2022 

IM 
„Aprovizionare" 

1 serviciu Dejun 13,00 
Prinz 18,00 

195 806,00 195 806,00 

Servicii de organizare a alimentafiei 
gratuite a elevilor din IP LT 
"N.Gogol" pe perioada lunii 
decembrie a.2022 

IM 
„Aprovizionare" 

1 serviciu Dejun 13,00 
Prinz 18,00 

102 595,00 102 595,00 

Comentariu: Lotul este atribuit conform criteriului"eel mai bun raport calitate-pretpe lotul intreg". 

Fiecare autoritate contractanta va incheia contracte separate: DITS a Primariei mun. Balfi, IP LT 
"M.Eminescu", IP LT "N.Gogol". 
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Ooeratorul economic a prezentat toate documetele solicitate in Ammlul de parlicipare, pe care 
este a p t o a T m n Z 5i ,tarSpila olografa. Pre,nl ofertei este rezonabil, in corespundere cu ce„n,ele 

inaintate. 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
In temeiul art. 71 alin. lit _-_. 
Argumentare: 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii: 
1%/* """ • A. 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

IM „Aprovizionare" 30.11.2022 p-niail; ivnikos73®.mail.ru 
aDrovizionarecont(®bk.ru 

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedure de atribuire despre decide ^ I S M 
pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legu nr. 131 din 3 mhe 2015 prrnnd 
achizifiile publice) 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice 

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax • 
r .. *_...„ 1 „„„„ ill Jin ? iulip. 2015 nrivind 

(Se ectaf termenul de a?teptare respeciai. ^uicuwcu r —~ 7 0 rrrr rrr rn rv rnnitnlul 
achizitiile publice, inclusiv a termeneior de a?teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

Respectarea termeneior prevdzute la alin. (1) art.32 privind mcheierea contractului de achizitie 
publica este facultativa in urmdtorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeazd sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertantla procedura de 
atribuire ?i nu existd al(i operatori economici implicaii in respectiva procedura de atribuire. 

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 
Comentariu: Fiecare autoritate contractanta va incheia contracte separate: DITS a Primariei mun. 
Balji, IP LT "M.Eminescu", IP LT "N.Gogol", conform Acordurilor de asociere din 30.12.2019 $1 

Ul.Ul.^UXl. 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinder 
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/ 

Cu capital 
strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

• 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitat 

e al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Ul.Ul.^UXl. 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinder 
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/ 

Cu capital 
strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

• 

fara TV A 
inclusiv 

TVA 
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IM 
„Aprovizionare" -

contract cu 
Dl'TSa 

Primariei mun. 
Balfi 

Cu capital 
autohton 

246 30.11.2022 5524000-9 1 331 644,00 1 331 644,00 
31.12.2022 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinder 
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 

Numarul 
§i data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitat 

e al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 
e/ 

Cu capital 
strain 

Numarul 
§i data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

fara TVA 
inclusiv 

TVA 

IM 
„Aprovizionare" -

contract cu 
IPLT 

"M.Eminescu " 

Cu capital 
autohton 

35 30.11.2022 5524000-9 195 806,00 195 806,00 31.12.2022 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinder 
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 

Numarul 
;i data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitat 

e al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 
e/ 

Cu capital 
strain 

Numarul 
;i data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

fara TVA 
inclusiv 

TVA 

IM 
„Aprovizionare" -

contract cu 
IPLT 

"N.Gogol" 

Cu capital 
autohton 

18 30.11.202: 5524000-9 102 595,00 102 595,00 31.12.2022 

18. I n f o r m a l privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de 
durabilitate §i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile 
(achizitii verzi)? 

NU 

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
rilirahilitsitp riei M m : 

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru 
criterii de durabilitate: 

care au fost aplicate 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Pretul eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 
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Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pen.ru 
incheierea contractnlui/contractelor indicate a fos, respecta, (exceptand eazunie previse de a* 
T a in fl) al Leztt nr. 131 din 3 iulie 2015 privind aduzitiUe publice ), preeum f . ca tn caznl 
deplneri^cont^tafiiiorfi/sau reception*U rapoarte,or de ntonitorizare, aceastea an fos, — t e 

^'"''ZTprezenta lore de seantd, grupui de iucrn pentru acHiW confix coreciituduuea 
desfS^urarii procedurii de acMzi<ie, fapt pentru care poarta rispundere conform preredenior iegaie 

in vigoare. 

Vicepre?edintele grupului de lucru pentru achizifii: 

r.hpnaHie SMULSCHII 
(Nume, Prenume) 

, .. a #> 

I l3 

~<tV// 
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