
Notificarea intenției de atribuire 

DATA TRANSMITERII: Această notificare este transmisă prin e-mail la 9 iunie 2021, ora: 16.00 (ora 

locală)  

Notificarea intenției de atribuire 

Contractor: Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice” 

Proiect: Proiectul de înregistrare și evaluare funciară 

Titlul contractului: Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Străşeni 
Țara: Republica Moldova  

Nr.Creditului: 6306-MD 

Nr. CDO: MD-PSA-218341-NC-RFB 

Această notificare de intenție de atribuire (notificare) vă informează cu privire la decizia noastră de 

atribuire a contractului de mai sus. Transmiterea acestei notificări începe perioada de așteptare. În 

timpul perioadei de așteptare  puteți: 

a) solicitați o informare cu privire la evaluarea ofertei dumneavoastră și/sau 

b) să depuneți o plângere legată de achiziții în legătură cu decizia de atribuire a contractului. 

1. (a) Ofertantul câștigător pentru loturile 1, 4, 8, 9, 11, 12 

se atribuie ofertantului: S.R.L. „Tera Plus Proiect” Republica Moldova.  

Denumire: Tera Plus Proiect” S.R.L.,  Republica Moldova 

Adresa: MD-2069, or. Chişinău, str. Uzinelor, 17 

Prețul contractului: 3 235 540,00 Lei Moldovenești 

 

Nr. Lotului: 
Prețul ofertat (Lei MD) 

Prețul evaluat  

(dacă este cazul) 

(Lei MD) 

Lotul 1 259 780,00 273 780,00 

Lotul 4 460 350,00 460 350,00 

Lotul 8 423 030,00 423 030,00 

Lotul 9 1 036 650,00 1 036 650,00 

Lotul 11 647 150,00 647 150,00 

Lotul 12 394 580,00 394 580,00 
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(b) Ofertantul câștigător pentru loturile 2, 3  se atribuie ofertantului: ÎS „Institutul de Geodezie, 

Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”, Republica Moldova.  

Denumire: ÎS „Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”, 

Republica Moldova. 

Adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48 

Prețul contractului: 3 894 550,00 Lei Moldovenești 

 

Nr. Lotului: 
Prețul ofertat (Lei MD) 

Prețul evaluat  

(dacă este cazul) 

(Lei MD) 

Lotul 2 2 218 730,00 2 218 730,00 

Lotul 3 1 675 820,00 1 675 820,00 

 

(c) Ofertantul câștigător pentru lotul 5 se atribuie ofertantului: S.C. „Geomar Grup” S.R.L, Republica 

Moldova.  

Denumire: S.C. „Geomar Grup” S.R.L, Republica Moldova 

Adresa: MD 2020, or. Chişinău, str. Iszului 2/1, ap 7. 

Prețul contractului: 990 400,00 Lei Moldovenești 

 

Nr. Lotului: 
Prețul ofertat (Lei MD) 

Prețul evaluat  

(dacă este cazul) 

(Lei MD) 

Lotul 5 990 400,00 990 400,00 

 

(d) Ofertantul câștigător pentru lotul 10 se atribuie ofertantului S.C. „Imobil Star” S.R.L, Republica 

Moldova.  

Denumire: S.C. „Imobil Star” S.R.L, Republica Moldova. 

Adresa: MD-2044 or. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 12/2, of. 402.. 

Prețul contractului: 407 350,00 Lei Moldovenești 

 

Nr. Lotului: 
Prețul ofertat (Lei MD) 

Prețul evaluat  

(dacă este cazul) 

(Lei MD) 

Lotul 10 407 350,00  407 350,00  

 



2. Alți ofertanți: Membrii Grupului de lucru au considerat că preţul ofertei S.C. „Geomar Grup” 

S.R.L, Republica Moldova pentru lotul 7, depăşeşte bugetul prevăzut şi au luat decizia de a 

respinge această ofertă şi de a anunţa licitaţia repetat pentru acest lot, precum şi pentu lotul 6, pentu 

care nu au fost prezentate oferte). 

b. Reduceri:  N/A 

Lotul 6 

Numele ofertantului Prețul ofertat (Lei MD) 

Prețul evaluat  

(dacă este cazul) 

(Lei MD) 

1. S.C. „Geomar Grup” S.R.L Republica 

Moldova 
Nu a prezentat oferta 

pentru acest lot  - 

2. ÎS „Institutul de Geodezie, 

Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru 

„INGEOCAD”, Republica Moldova 
Nu a prezentat oferta 

pentru acest lot 

- 

3. S.R.L. „Tera Plus Proiect” Republica 

Moldova 
Nu a prezentat oferta 

pentru acest lot 
- 

4. S.C. „Imobil Star” S.R.L, Republica 

Moldova 
Nu a prezentat oferta 

pentru acest lot 
- 

 

Lotul 7 

Numele ofertantului Prețul ofertat (Lei MD) 

Prețul evaluat  

(dacă este cazul) 

(Lei MD) 

5. S.C. „Geomar Grup” S.R.L Republica 

Moldova 662 000,00 662 000,00 

6. ÎS „Institutul de Geodezie, 

Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru 

„INGEOCAD”, Republica Moldova 

825 560,00 825 560,00 

7. S.R.L. „Tera Plus Proiect” Republica 

Moldova 
Nu a prezentat oferta 

pentru acest lot 
- 

8. S.C. „Imobil Star” S.R.L, Republica 

Moldova 
Nu a prezentat oferta 

pentru acest lot 
- 

 

 

3. Motivul / motivele pentru care oferta dvs. a eșuat 

Oferta cea mai avantajoasă este considerată oferta care a fost determinată să fie: 

(a) ) în mod substanțial conformă la documentul de licitație, și (b) cel mai scăzut cost evaluat. 

4. Cum să solicite un debriefing 

Termen limită: Termenul limită de solicitare a unui raport expiră la miezul nopții la:  

30 iunie 2021,  ora 24:00  (ora locală).  

Puteți solicita o informare cu privire la rezultatele evaluării ofertei dumneavoastră. Dacă vă decideți 

să solicitați un raport cu privire la cererea dumneavoastră scrisă trebuie să fie făcută în termen de 

trei (3) zile lucrătoare de la primirea acestei notificări de intenție de atribuire.  



Specificați numele contractului, numărul de referință, numele ofertantului, datele de contact și 

transmiteți solicitarea după cum urmează: 

Atenție!: [inserați numele complet al persoanei, dacă este cazul] 

Titlu/poziție: [inserați titlul/poziția] 

Agenția: [inserați numele angajatorului] 

Adresa de e-mail: [introduceți adresa de e-mail] 

Numărul de Fax: [inserați numărul de fax] se șterge dacă nu este utilizat 

În cazul în care cererea dumneavoastră pentru o informare este primită în termen de 3 zile 

lucrătoare, vom oferi debriefing în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea cererii 

dumneavoastră. Dacă nu putem furniza raportul în această perioadă, perioada de așteptare se 

prelungește cu cinci (5) zile lucrătoare de la data la care este furnizată debriefarea. În cazul în care 

acest lucru se întâmplă, vă vom anunța și confirma data la care perioada de așteptare prelungită se 

va termina.  

Sesiunea de dezbateri poate fi în scris, prin telefon, apel video conferință sau în persoană. Vă vom 

sfătui prompt în scris cum va avea loc interogatoriul și vă vom confirma data și ora. 

În cazul în care termenul limită pentru a solicita un debriefing a expirat, s-ar putea solicita în 

continuare un debriefing. În acest caz, vom furniza raportul cât mai curând posibil și, în mod 

normal, nu mai târziu de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data publicării anunțului de 

atribuire a contractului. 

5. Cum să faceți o plângere  

Perioada:  Plângerea legată de achiziții care contestă decizia de atribuire se depune până la 

miezul nopții, 30 iunie 2021,   ora 24:00  (ora locală).  

 

Specificați numele contractului, numărul de referință, numele ofertantului, datele de contact și adresați-

vă reclamației privind achizițiile, după cum urmează:: 

Atenție!: [inserați numele complet al persoanei, dacă este cazul] 

Titlu/poziție: [inserați titlul/poziția] 

Agenția: [inserați numele angajatorului] 

Adresa de e-mail: [introduceți adresa de e-mail] 

Numărul de Fax: [inserați numărul de fax] se șterge dacă nu este utilizat 

În acest moment al procesului de achiziții, puteți depune o plângere legată de achiziții care contestă 

decizia de atribuire a contractului. Nu este nevoie să fi cerut, sau primit, un debriefing înainte de a 

face această plângere. Plângerea dumneavoastră trebuie depusă în perioada de așteptare și primită 

de noi înainte de încheierea perioadei de așteptare. 

Informații suplimentare: 

Pentru mai multe informații, a se vedea reglementările privind Achizițiile pentru debitorii IPF 

(reglementări privind 

achizițiile)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4

005] (anexa III). Trebuie să citiți aceste dispoziții înainte de a vă pregăti și depune plângerea. În 

plus, Ghidul Băncii Mondiale "cum să facă o plângere legată de achiziții" 

[http://www.worldbank.org/en/projeSTISC-operations/produSTISC-and-

services/brief/procurement-new-framework#framework] oferă o explicație utilă a procesului, 

precum și o scrisoare de motivare. 

Pe scurt, există patru cerințe esențiale: 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework


1. Trebuie să fii o "parte interesată". În acest caz, acest lucru înseamnă un ofertant care a depus 

o ofertă în acest proces de licitație și care primește o notificare privind intenția de atribuire. 

2. Plângerea nu poate decât să conteste decizia de atribuire a contractului.  

3. Trebuie să depuneți plângerea în termenul menționat mai sus. 

4. Trebuie să includeți, în plângerea dumneavoastră, toate informațiile solicitate în 

Regulamentul privind achizițiile (așa cum este descris în anexa III). 

6. Perioadă de Așteptare 

Termen limită: Perioada de Așteptare urmează să se încheie la miezul nopții la 23 iunie 2021,   

ora 24:00  (ora locală).  

Perioada de așteptare durează zece (10) zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări 

privind intenția de atribuire.  

Perioada de așteptare poate fi prelungită, astfel cum se menționează în secțiunea 4 de mai sus.  

Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.În numele 

angajatorului: 

Semnătura:                                               

Nume: Igor Zaporojan  

Titlu/poziție: Specialist în achiziții  

Telefon: + 373 (22) 881-003 

Adresa de e-mail: igori.zaporojan@asp.gov.md 

mailto:igori.zaporojan@asp.gov.md

