
DARE DE SEAMA 

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

Nr. DS-04/2023 din 01.02.2023 

1. Date cu privire la aut toritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DGASSPF a Primariei mun. Balji 
Localitate mun. Balti 
IDNO DGASSPF -1008601000031 
Adresa mun.Balfi, piata Independentei, 1 
Numar de telefon 0231 -63405(DGASSPF) ;0231 - 54622, 0231-54623 

Numar de fax 0231-63405 

E-mail oficial serviciulachizitiipublice(2),gmail.com 
sectia(a),mail.ru 

Adresa de internet www.balti.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

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

•Licitatie deschisa 0Altele: [NFP] 
Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Obiectul achizitiei Servicii hoteliere pentru refugiatipe perioada 
lunii ianuarie 2023, conform necesitatilor 

DGASSPF a Primariei mun. Balti 
Cod CPV 55100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alt or proceduri decat licitafia deschisa) 

In temeiul prevederilor Hotaririi Parlamentului 
nr. 41/2022 privind declararea starii de urgenfa, 
pet. 19 din Dispozifia nr.l din 24.02.2022 a 
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a RM pet. 9 
al Regulamentului cu privire la organizarea $i 
funcfionarea Ministerului Muncii Protecfiei 
Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis 
Ordinul Ministerului Muncii $i Protecfiei Sociale al 
RM nr. 21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate 
Regulamentul de organizare funcfionare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiafi 
§i normele de personal ?i cheltuieli pentru Centrul 
de plasament temporar a refugiafilor. 

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de 
Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost aprobata 
crearea Centrului de plasament temporar pentru 
refugiafi in mun.Bdlfi, str.M.Sadoveanu, nr.l 
(Intreprinderea Municipals "Hotelul "Balji") cu 
capacitatea de 80 de locuri. 

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de 
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Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost majorata 
capacitatea Centrului de plasament temporar 
pentru refugiafi in mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, 
nr.l (Intreprinderea Municipala "Hotelul "Balfi") 
de la 80 de locuri la 130 locuri. 

In baza celor expuse in scopul respectarii 
cadrului legislativ din domeniul achizifiilor publice, 
a fost selectata procedura de negociere fara 
publicare, in conformitate cu prevederile art.56 
alin.(l) lit.b) din Legea 131/2015 §i pet. 128 alin.2) 
din HG 599/2020. 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului puvernamenlal www.mtender.sov.md) 

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

Data publicarii: -
Platforma de achizifii publice utilizata • achizitii.md; • e-licitatie.md; • yptender.md 
Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante 

0 D a d N u Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante Link-ul catre planul de achizi^ii publice publicat: 

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

Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) 
Link-ul: -

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizifie 
•Licitafie electronica • Catalog electronic 

Sursa de finanfare •Buget de stat; DBuget CNAM; nBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 1 293 952,40 lei fara TVA 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clariflcare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in doeumentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari) 

Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-[Indica{i sursa utilizata data publicarii] 

Termen-limita de depunere deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

-[Indicafi numarul de zile] 

5. Pana la termenul-limita (data 31/01/2023, ora 15:00), a depus oferta 1 ofertant: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 

IDNO 
Asocia{ii/ 

administratorii 

1 IM „Hotelul "Balfi" 1002602004012 PANCIUC SVETLANA 
[administrator] 
Consiliul municipal Balti (100.0%) 
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6. Informafii privind ofertele depuse §i documented de calificare aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document IM „Hotelul "Balfi" 
Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnica prezentat 

Propunerea financiara prezentat 

DUAE prezentat 
Documente de calificare 

Se va consmna prin: prezentat, 
neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat 

D E C L A R A J I E 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

prezentat 

Dovada mregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din Jara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Autorizapa de funcfionare prezentat 

D E C L A R A J I A privind confirmarea identitapi 
beneficiarilor efectivi §i neincadrarea acestora in situafia 
condamnarii pentru participarea la activitafi ale unei 
organiza{ii sau grupari criminale, pentru coruppe, frauda 
§i/sau spalare de bani 

prezentat 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul ofertei 
(fara TVA)* 

Cantitate §i 
unitate de 

mSsurS 

Corespunderea 
cu cerin{ele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

Servicii hoteliere pentru 
refugiati pe perioada 
lunii ianuarie 2023, 
conform necesitatilor 
DGASSPF a Primariei 
mun. Balti 

iM „Hotelul 
"Balfi" 1 2 9 3 9 5 2 , 4 0 1 serviciu + + 

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " fi "Corespunderea cu specifcafiile 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „ - " in cazul necorespunderii) 

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

Data solicitarii Operatorul 
economic 

Informafia solicitate Rezmatul r3spunsului 
operatorului economic 

- - - -
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9. Ofertanfii respin§i/descalificati: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
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: 
Pre^ul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre{ • 
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 fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pre( sau cel mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 
Denumirea o 3eratorului economic Total 

- - _ -

- - - -

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

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

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
fi unitate 

de 
mas ura 

Prejul unitar 
(fara TVA) 

Preful total 
(fara TVA) 

Preful total 
(inclusiv 

TVA) 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
unitate 

de 
masura 

Pretul unitar 
(fara TVA) 

Pretul total 
(fara TVA) 

Pretul total 
(inclusiv 

TVA) 

Servicii hoteliere pentru 
refugiati pe perioada lunii 
ianuarie 2023, conform 
necesitatilor DGASSPF a 
Primariei mun. Balti 

i M „ H o t e l u l 
"Bal t i" 

1 serviciu 1 293 952,40 1 2 9 3 9 5 2 , 4 0 1 3 7 1 5 7 0 , 2 0 

Comentariu: Lotul este atribuit conform criteriului "cel mai micpref". 

Operatorul economic a prezentat toate documetele solicitate in Anunful de participare, ps care 
este aplicata semnatura §i §tampila. Preful ofertei este rezonabil, in corespundere cu cerin|ele inaintate. 

Preful maxim al cazarii - 321,08 lei pentru 1 persoana (1 zile - 24 ore). 
in centru se cazeaza persoane refugiate in baza cererii depuse, pentru o perioada care nu poate fi 

mai mare de 3 luni de zile. Trierea persoanelor este efectuata de celula de criza din incinta IM "Hotelul 
"Balti". 

Centrul de plasament temporar pentru refugiaji va prezenta zilnic rapoarte privind numarul 
persoanelor cazate. 

Termenii §i conditiile de prestare/executare solicita^i: pe parcursul lunii ianuarie anul 2023, la 
adresa IM "Hotel "Balti". 

Termenul de valabilitate a contractului: pin a la 31.03.2023, 

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

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

IM „Hotelul "Balti" 31 . 01 . 2023 e-mail: hotelbalti(®mail.ru 
(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice) 

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul in care valoarea estimate 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 estimate 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 a 

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 • 
(Selectafi termenul de afteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) art. 32 privind incheierea contractului de achizifie 
publica este facultativa in urmatorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de 
atribuire §i nu exista alfi operatori economici implicafi in respectiva procedura de atribuire; 
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17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

NumSrul 
$i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

NumSrul 
$i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

fSra TVA inclusiv TVA 

IM „Hotelul 
"Balti" 

Cu capital 
autohton 

36 01.02.2023 55100000-1 1 293 952,40 1 371 570,20 31.03.2023 

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie 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 
(achizifii verzi)? 

NU 

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 
Criteriul de atribuire pentru lotul/Ioturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

P re(ul eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 
32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul 
deputterii contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate 
si solufionate. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru acliizitii confirma corectitudinea 
desfa§urarii procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale 
in vigoare. 

Vicepre§edintele grupului de lucru pentru achizifii: 

Ghenadie SMULSCHII 
(Nume, Prenume) 
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