DAREA DE SEAMĂ
de anulare a contractului de achiziții publice privind
achiziționarea serviciilor de curățenie pentru 2 luni (01.01.2020 – 29.02.2020)

Nr. 172/19 din 30.12.2019
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Agenția Servicii Publice
Denumirea autorității contractante
Localitate
mun. Chișinău
IDNO

1002600024700

Adresa

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.
022 504714; 504658

Număr de telefon
Număr de fax

022 226438
asp@asp.gov.md;
www.asp.gov.md
victoria.mihail.esanu@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 de atribuire
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Servicii de curățenie pentru 2 luni (01.01.2020
– 29.02.2020)
90910000-9
Achiziționarea serviciilor de curățenie pentru
2 luni (01.01.2020 – 29.02.2020) se efectuează
prin procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare în
conformitate cu prevederile Legii privind
achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, şi
anume art. 56. alin. (1) lit. b).
Nr. MD-2019-12-26-000003-1
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/MD2019-12-26-000003-1?tab=contract-notice
Data: 26.12.2019
Ora: 10.00
Da
26.11.2019
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/201
4/rgp_bap_nr45.pdf
Nr. MD-2019-12-26-000003-1
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/MD2019-12-26-000003-1?tab=contract-notice
Data publicării/transmiterii: 17.12.2019
Nu
Buget propriu
2 391 128,26
Digitally signed by Vornic Vladimir
Date: 2019.12.30 10:00:59 EET
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 depuse.
4. Clarificări privind documentația de atribuire:
19.12.2019
Data solicitării
clarificărilor
SRL ”Proterra Grup”
Denumirea
operatorului
economic
Solicitarea informației referitor la:
Expunerea
1) temeiul legal pentru organizarea procedurii de achiziție - negociere
succintă a
fără publicare prealabilă a unui anunț de participare;
rezumatului
2)
copia
deciziei autorității contractante care a stat în baza inițierii
demersului
procedurii de achiziție - negociere fără publicare prealabilă a unui
anunț de participare;
3) comunicarea privind expedierea invitației de participare către alți
operatori economici;
4) criteriul de selectare a operatorilor economici care au fost invitați la
procedura de achiziție - negociere fără publicare prealabilă a unui
anunț de participare.

Data transmiterii
Răspunsul la
demers

26.12.2019
În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea 131/2015
privind achizițiile publice și conform pct. 116 subpct.2) din Regulamentul cu privire
la achiziţiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 668 din 27.05.2016, autoritatea contractantă poate utiliza procedura
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ca o măsură strict
necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile
pentru autoritatea contractantă și nu se pot respecta termenele pentru procedura de
licitație deschisă.
Procedura de licitație deschisă a serviciilor de curăţenie pentru anul 2020 a
fost demarată prin publicarea în sistemul M-Tender la data 28.11.2019 pentru
asigurarea prestării serviciilor de curățenie, începând cu data de 01 ianuarie 2020.
La data de 16 decembrie a.c. urmau a fi deschise ofertele în sistemul MTender, cu finalizarea procedurii date și semnarea contractelor de achiziții publice.
La data de 06.12.2019 au fost depuse 2 contestații prin care s-a punctat că,
devine imposibilă perfectarea ofertelor conforme din considerentele că, termenul
pentru depunerea ofertelor nu este suficient pentru efectuarea vizitelor în cadrul
subdiviziunilor ASP.
Ţinând cont de obiecţiile și doleanțele operatorilor economici, ASP a luat
decizia de a modifica documentația de atribuire cu prelungirea termenului de
depunere a ofertelor, însă platforma SIA RSAP M-Tender nu prevede posibilitatea
operării modificărilor în documentaţia de atribuire, după etapa de finalizare a
clarificărilor, fapt confirmat de reprezentanții de la „SIMPALS” SRL, care
gestionează sistemul dat.
Respectiv, ASP a utilizat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunţ de participare ca o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă
ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză
pentru asigurarea de la 01 ianuarie 2020 a prestării serviciilor de curățenie, iar
situaţiile invocate supra pentru a justifica maxima urgenţă nu pot fi imputabile ASP.
Referitor la solicitarea „prezentării copiei deciziei autorităţii contractante
care a stat la baza iniţierii procedurii de achiziţie” menţionăm că, decizia
nominalizată este un act intern al ASP, conţinând informaţie comercială
confidenţială şi se prezintă doar organelor competente de a soluționa un eventual
litigiu în baza unei decizii respective în cadrul acestuia.
În acelaşi context menţionăm că, „pentru a putea alcătui oferta de preț la
procedura de achiziție” nu este necesară informaţia despre invitaţiile expediate altor
operatori economici, precum şi despre criteriile de selecţie, or, în urma solicitărilor
nominalizate apare bănuiala organizării de către solicitant a unor practici
anticoncurenţiale ce vin în contradicţie cu prevederile art. 7 lit. c) din Legea
131/2015, asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurenţiale în
domeniul achiziţiilor publice fiind unul dintre principiile de bază în reglementarea
relaţiilor privind achiziţiile publice, fapt prevăzut şi în Legea concurenței nr.
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183/2012.
În aceeaşi ordine de idei menţionăm că, pentru elaborarea ofertei, inclusiv
ofertei de preţ, la procedura dată este suficientă informaţia prezentată de ASP în
invitaţiile de participare expediate operatorilor economici.
Totodată, ASP îşi asumă obligaţiunea de a respecta întocmai prevederile
legale, iar câştigătorul concursului la procedura dată de achiziţie urmând a fi
calificat după criteriul „cel mai scăzut preţ” oferit.

Da
Contestarea
documentației de
atribuire
* SRL ”Proterra Grup” la data 27.12.2019 și-a retras contestația pre marginea documentației de atribuire.
5. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost.
6. Până la termenul-limită (data 26.12.2019, ora 10:00), au fost depuse 2 (două) oferte:
Denumirea operatorilor
IDNO
Numele și prenumele
economici
reprezentanților, care au
participat la deschiderea
ofertelor
SRL ”Servicii Curățenie”
1008606006588
Spînu Petru
Ciobanu Gheorghe
SRL ”Proterra Grup”
1011800012547
Timofti Alexandru
Șomu Valentin
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 26.12.2019, ora 10:00.
Oferte întârziate: Nu au fost.
7. Documentele ce constituie oferta:
Documentele solicitate şi alte
condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat
SRL ”Servicii Curățenie”

Oferta

+*

Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice

+

SRL ”Proterra Grup”
+
+

+

+

Informaţii generale despre ofertant

+

+

Dovada deţinerii contului curent
bancar

+

+

Garanția pentru ofertă 2%

Minim 3 ani de experiență specifică
+**
în prestarea serviciilor similare
Deținerea tehnicii și inventarului de
+***
nivel profesional
Asigurarea cu personal suficient
+
pentru executarea contractului de
achiziție conform caietului de sarcini
*Formularul ofertei (F 3.1) nu este semnat de către administrator.

+
+

+
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** Copiile contractelor prezentate nu demonstrează experienţa de 3 ani în domeniul de activitate
aferent, totodată declarația privind confirmarea experienței nu este semnată de către
administrator.
*** Declarație privind tehnica și inventarul profesional nu este semnată de către administrator.
Constatări/Comentarii: Nu au fost.
8. Modalitatea de evaluare:
 Pentru
un Pentru mai multe loturi cumulate □
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 multe
Criteriul aplicat
criterii de atribuire)
 preţul cel mai
scăzut

Nr.
lot

Denumirea
lotului

Unitatea de
măsură

Cantitatea

10. Informația privind ofertele depuse:

1

Servicii de
curăţenie

-

-

Operatorii economici
SRL ”Proterra Grup”
Prețul fără TVA, pe
lot, lei

Corespundere
specificații tehnice

2 343 081,22

+

Constatări/Comentarii Nu au fost.
*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: Nu se aplică.
* Informația privind rezultatele licitației electronice: Nu se aplică.
11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire:
Denumirea lotului
Clasament Denumirea operatorului
Prețul ofertei fără
ul
economic
TVA/Punctajul acumulat
1 960 000,00
SRL ”Servicii Curățenie”
1
Servicii de curăţenie
2 343 081,22
SRL ”Proterra Grup”
2
12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut)
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat: nu s-a solicitat.
13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în
documentația de atribuire: Toate documentele au fost prezentate la termenul-limită.
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Denum
irea
operat
orului
econo
mic

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

Oferta

Extras din
Registrul de
Stat al
persoanelor
juridice

Informaţii
generale
despre
ofertant

Dovada
deţinerii
contului
curent
bancar

Garanția
pentru
ofertă 2%

Minim 3
ani de
experienț
ă
specifică
în
prestarea
serviciilo
r similare

Deținerea
tehnicii și
inventarulu
i de nivel
profesional

+

+

+

+

+

+

+

Servicii
de
curăţe
nie

SRL
”Prote
rra
Grup”

Asigura
rea cu
persona
l
suficien
t pentru
executa
rea
contrac
tului de
achiziți
e
confor
m
caietulu
i
de
sarcini
+

* Copiile contractelor prezentate nu demonstrează experienţa de 3 ani în domeniul de
activitate aferent.
14. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea
operatorului
economici

Motivul respingerii/descalificării

În temeiul art. 44 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03/07/2015 privind achizițiile
publice prenotate ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu
prevederile din documentaţia de atribuire.
Astfel, în documentația de atribuire a fost prevăzută ca cerință obligatorie
semnarea documentelor și după caz aplicarea ștampilei.
Respectiv nu au fost semnate următoarele documente:

SRL ”Servicii
Curățenie”




1.Oferta;
2.Lista principalelor servicii similare;
3.Declarație privind deținerea tehnicii și inventarului de nivel profesional.
În contextul dat și în temeiul art. 1 al Legii nr. 131 din 03/07/2015 privind
achizițiile publice susținem că, operatorul economic nu și-a manifestat voinţa de a se
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţii publice cu ASP.
Subsecvent, potrivit prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131 din
03/07/2015 privind achizițiile publice s-a decis neacceptarea ofertei operatorului
economic SRL „Servicii curățenie”, deoarece copiile contractelor prezentate
demonstrează experienţa doar pentru 2 ani (anul 2018 și anul 2019) din 3 ani în
domeniul de activitate aferent.

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în
baza deciziei grupului de lucru nr. 481/19 din 26.12.2019 s-a decis atribuirea contractului
de achiziție publică/acordului-cadru:
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Denumirea lotului

Servicii de curățenie

Operatorul economic Cantita
desemnat câștigător
tea

Suma totală
fără TVA

Suma totală
cu TVA

SRL ”Proterra Grup”

2 343 081,22

2 811 697,46

-

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

Modalitatea de
transmitere

SRL ”Proterra Grup”
SRL ”Servicii Curățenie”

26.12.2019

Poşta electronic

17.Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: nu
se aplică.
În În cazul în care valoarea estimată a contractului este 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. mijloace electronice și/sau fax
(3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
achizițiile publice
mijloace electronice și/sau fax
În În cazul în care valoarea estimată a contractului este
 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la electronice și/sau fax
art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
privind achizițiile publice
mijloace electronice și/sau fax

18. Contractele de achiziţie încheiate:
Cod
CPV

fără TVA

cu TVA

2 811 697,46

Nr. 1746
din
30.12.20
19

Data
contractului

2 343 081,22

1

SRL
”Proterra
Grup”
c/f
1011800012
547

Numărul
contractului

90910000-9

Denumirea
operatorului
economic,
(IDNO)

27.12.2019

Nr.
d/o

Termenul
de
valabilitate
a
contractul
ui

29.02.2020

Valoarea contractului

19. Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru
încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în
cazul depunerii contestațiilor, acestea au fost examinate și soluționate.
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor
legale în vigoare.

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

_____________________

Vladimir Vornic

L.Ș.

Irina Chiroșca,
022-50-46-58
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