DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea
serviciilor de support tehnic a produsului software EJBCA
Nr. 137/19 din 05.09.2019
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate

Agenția Servicii Publice

IDNO

1002600024700

Adresa

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
022 504658

mun. Chișinău

Număr de telefon
Număr de fax

022 226438
asp@asp.gov.md;
www.asp.gov.md
irina.chirosca@asp.gov.md

E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul
obiectului
contractului
achiziție/acordului-cadru
Obiectul de achiziție

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț
de participare
de Servicii

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

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)
Data și ora deschiderii ofertelor
Anunț de intenție publicat în BAP

Anunț de participare publicat în BAP/
Invitația de participare transmisă

Tehnici și instrumente specifice
atribuire
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

de

Servicii de support tehnic a produsului software
EJBCA.
72250000-2
În temeiul art. 56, alin. (1) lit. (c) al Legii privind
achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015 ”din
motive tehnice, de creaţie sau referitoare la
protecţia drepturilor exclusive, un singur operator
economic dispune de bunurile, lucrările şi
serviciile necesare şi nu există o altă alternative”.
Nr: MD-2019-09-05-000006-1
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/MD2019-09-05-000006-1?tab=contract-notice
Data: 17.07.2019
Ora: 14.00
Da
Data: 19.03.2019
Linkul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/ba
p_nr_9_0.pdf
Nr: MD-2019-09-05-000006-1
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/MD2019-09-05-000006-1?tab=contract-notice
Data publicării/transmiterii: 09.07.2019
Nu
Buget propriu
600 000,00 lei
Digitally signed by Vornic Vladimir
Date: 2019.09.05 11:36:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: nu au
fost.
4. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost.
5. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost.
6. Până la termenul-limită (17.07.2019, ora 14:00), a fost depusă o (nr. 1) ofertă:
Denumirea operatorilor
economici
PrimeKey Solutions AB,
Solna,Suedia

IDNO

Asociații/administratorii

Registration number:
556628-3064

-

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 17.07.2019, ora 14:00.
Oferte întârziate: nu au fost.
7. Documentele ce constituie oferta:

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe
obligatorii
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice

Denumirea ofertant/candidat
PrimeKey Solutions AB,
Solna,Suedia
+
+

Oferta
Dovada deținerii contului curent bancar

+

Informații generale despre ofertant

+

Constatări/Comentarii: nu au fost.
8. Modalitatea de evaluare:
Pentru mai multe loturi
 Pentru un singur
lot
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi
atribuite aceluiași ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe
loturi

Pentru toate loturile
-

9. Criteriul de atribuire aplicat:
*Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa
în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
Criteriul aplicat
multe criterii de atribuire)
 preţul cel mai scăzut
10. Informația privind ofertele depuse:
2

Servicii de support tehnic a
produsului software EJBCA.

Cantitatea

1

Operatorii economici
Unitatea de
măsură

11. N
r
.
Denumirea lotului
l
o
t

PrimeKey Solutions AB, Solna,Suedia

-

-

28 500,00 euro

Preț unitar fără
TVA, pe lot, lei

Corespundere
specificații tehnice

+

* Rata de schimb a BNM la data deschiderii procedurii constituie 19,8548 lei/1 euro.
Constatări/Comentarii: nu au fost.
*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: nu se aplică.
* Informația privind rezultatele licitației electronice: nu se aplică.
12. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire: nu se aplică.
13. 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 au fost.
14. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în
documentația de atribuire: Toate documentele au fost prezentate la termenul-limită.
Denumirea
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE
conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)
operatorului
economic
Servicii de
Extras din Registrul de
Oferta
Dovada deținerii
Informații
support tehnic
stat al persoanelor
contului curent bancar
generale despre
a produsului
juridice
ofertant
software
EJBCA.
Primekey
Solutions
+
+
+
+
AB,
Solna,Suedia
15. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt.
16. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza
deciziei grupului de lucru nr. 278/19 din 17.07.2019, s-a decis atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea lotului
Operatorul economic Cantita Suma totală
Suma totală
desemnat câștigător
tea
fără TVA
total cu TVA
Servicii de support tehnic
a produsului software
PrimeKey Solutions
1
28 500,00 euro
EJBCA.
AB, Solna,Suedia
(565 861,80
lei)
17. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: nu
se aplică la negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
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18. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: nu
se aplică la negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
18. Contractele de achiziţie încheiate:
Denumirea
operatorului
economic,
(IDNO)

1

PrimeKey
Solutions AB,
Solna,Suedia,
556628-3064

Nr.
Data
contrac
contractului
tului

Cod
CPV

Nr. 05.09.2019
1294

72250000-2

Nr.
d/o

Valoarea contractului
fără TVA, lei

cu TVA, lei

28 500,00
euro
(565 861,80
lei)

-

Termenul de
valabilitate a
contractului

12 luni

19. Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică.

Preşedintele grupului de lucru pentru
achiziții publice de bunuri, servicii şi lucrări

_____________________

Vladimir Vornic

Irina Chiroșca,
022-50-46-58
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