ANUNȚ DE ATRIBUIRE
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul
principal de activitate

IMSP AMT Centru
Mun. Chișinău
1003600153267
Str. 31 August 1989, 63
0(22)275121/0(22)271011
amtcentru.plan@gmail.com

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea
contractantă este o autoritate centrală de achiziție
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție
comună)

2.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Licitație deschisă □
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □
acordului-cadru
Obiectul de achiziție
reactivi de laborator (imunologici)
Anunțul de participare
Nr.: 21022841
Data publicării: 14 mai 2020
Link: ocds-b3wdp1-MD-1589452421328
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de Acord-cadru □
atribuire utilizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
Nr. oferte primite
Total: 6 oferte în SIA RSAP Mtender
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
3.

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 1 din 06.07.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
ofertantului:
Loturile atribuite:
Loturile :
Loturile:

Denumirea lotului
2, 3, 7, 8, 9
5, 10, 11, 12, 13

Denumirea operatorului economic
SRL ”Sanmedico”
SRL ”GBG-MLD”

lotul 4

SRL ”Dac-SDpectromed”

Loturile 1 și 6 au fost anulate.

Contractul de achiziţie încheiate:
Numărul
și data
contractului

Denumirea
operatorului
economic

Valoarea contractului
Cod
CPV

fără TVA

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate
al
contractului

SRL ”Sanmedico”

79

14.07.2020

33696500-0

357 725.0

386 343.0

31.12.2020

SRL ”GBG-MLD”

715/07/20

21.07.2020

33696500-0

254 748.50

305 698.20

31.12.2020

SRL ”Dac-Spectromed”

80

14.07.2020

33696500-0

21 363.0

23 072.04

31.12.2020

4.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Alte informații relevante

Nu □
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele)
publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru: ___________________________

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la
data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin
atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui
concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice
printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

