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DARE DE SEAMĂ
privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică 

Nr. 18/03400/001 din 19.10.2018 , aprobată la 22.10.2018
 

Autoritatea contractantă: ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.
IDNO: 1003600023559

Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică
Nr.: 18/03400 din 18.09.2018

publicată în BAP Nr.: 59 din 27.07.2018

Tipul obiectului de achiziţie: Bunuri
Obiectul achiziţiei: Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta

Cod CPV: 48000000-8

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 486 din 15.10.2018 cu următoarea componenţă:

Nume Prenume Funcţia în cadrul grupului Statut Comentariu la statut
PAŞA IURIE Preşedintele grupului de lucru Retrasă Ordin 486 din 15.10.2015
USATÎI ANATOL Preşedintele grupului de lucru Activ
DRĂGĂLIN CRISTIAN Secretar Activ
ŢURCAN NATALIA Secretar Retrasă Ordin 486 din 15.10.2015
ANII RUSLAN Membrul grupului de lucru Retrasă Ordin 486 din 15.10.2015
CANGEA PETRU Membrul grupului de lucru Activ
COCIUG VICTOR Membrul grupului de lucru Activ
COTRUŢA VALERIU Membrul grupului de lucru Retrasă Ordin 486 din 15.10.2015
CURMEI GHEORGHE Membrul grupului de lucru Activ
GORBATIUC DMITRII Membrul grupului de lucru Retrasă Ordin 486 din 15.10.2015
PETRUŞANCO SERGHEI Membrul grupului de lucru Retrasă Ordin 486 din 15.10.2015
ROGOVEI RADU Membrul grupului de lucru Activ

Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caietul de sarcini:

IDNP/IDNO Operator Economic Adresă Telefon Email
1008600013575 BASS SYSTEMS S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun.

Chişinău, str. Constituţiei 8, ap. 41
2004002067908 ELENA MIHAILOV str. Alexandr Puskin, 4, Chisinau, RM 079265001 lena.mihailov@gmail.com
1002600008315 FORS-COMPUTER S.R.L. Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18
2003042060216 NICOLAE BADAREU NICOLAE REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, str. ALBIŞOARA

66 bl. <, ap. 36
069424854 nicolae.badareu@esempla.com

0000000427320 S.A.,,Telekom România
Communications,,

România, București, Piața Presei Libere 3-5

1006600054871 S.C. DAAC SYSTEM
INTEGRATOR S.R.L.

Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun.
Chişinău, str. Calea Ieşilor 10

+373 22 509709 tenders@dsi.md

1012600022659 SOFT TEHNICA S.R.L. Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău,
str. Alexandr Puşkin 4

1017600014185 Smart Business Applications SRL str. Alba Iulia 188, ap. 48, mun. Chisinau 060166659 office@smart-app.md
1010600019136 Î.C.S. SOFTLINE

INTERNATIONAL S.R.L.
mun. Chișinau bd. Ștefan cel Mare 202 022855045 info@softline.md

Explicaţii şi răspunsuri privind documentaţia standard/caietul de sarcini aferentă desfăşurării procedurii de achiziţie:

Demers
Nr./Data

Operator Economic Expunerea succintă a demersului Expunerea succintă a răspunsului public Răspuns
Nr./Data

Modificări operate în documentaţia standard/caietul de sarcini:

Data modificării Rezumatul modificării/completării

Până la termenul limită 18.09.2018 10:00, potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 1 oferte, după cum urmează:

Nr. ofertă Tipul ofertei Statutul ofertei Preţul ofertei
fără TVA

Preţul ofertei cu
TVA

Operator Economic Fondatori

18/03400/001 De bază Deschisă 2402280.00 2882736.00 BASS SYSTEMS S.R.L. 1004606001323 S.C.SP-
COMS.R.L. 0 ASSENTIS

HOLDINGS LIMITEDSocietate
Comercială

Lista cerinţelor de calificare solicitate:

Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare Obligativitatea

1. Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare

Nu se cere NU

2. Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU
3. Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe

parcursul perioadei indicate (numărul de ani)
Nu se cere NU

4. Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse
creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere NU

5. Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu
Formularul (F 3.4)

DA



07.11.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 2/4

6. Dovada înregistrării persoanei juridice Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate
de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. •
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras În cazul
unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să
ateste că persoana semnatară este autorizată se desfăşoare activităţile
ce fac obiectul contractului, cum ar fi: • statutul cu modificările la zi.
• procese verbale relevante, etc. Pentru a-şi demonstra capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic strain va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de
înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.

DA

7. Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate
următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului. Licență valabilă pentru
servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării
sistemelor informaționale automatizate de importanță statală,
inclusiv a produselor program, emisă de autoritățile abilitate ale
statului

DA

8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată
prin referire la specificaţii sau standarde relevante

Certificat de conformitate sau declarație de conformitate
eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat

DA

9. Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența
specifică

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în
implementarea de sisteme informatice pentru autoritățile publice.
Ofertantul va avea experiență în contracte de prestări servicii, în care
s-au realizat activități similare celor care fac obiectul contractului,
respectiv: - servicii de analiza și determinare a cerintelor functionale
pentru o solutie informatica; - servicii de dezvoltare si implementare
soluție informatica de tip web, inclusiv testare, instruire utilizatori si
suport tehnic; - livrare (inclusiv servicii de instalare si configurare
conexe) componente software, similare celor ce se vor implementa in
prezentul contract. Dovada prestării serviciilor se va face la nivelul a
cel puțin 3 contracte. Contractele prezentate trebuie sa acopere in
mod cumulat activitățile principale ale contractului ce urmează a fi
atribuit, așa cum sunt stabilite mai sus. Cel puțin unul din contractele
prezentate trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea ofertei. Pentru
demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic
completează formularul (F3.3) cu anexarea actelor doveditoare
conţinând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent
dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi

DA

10. Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de
autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare
pentru îndeplin

Ofertantul va asigura următorii experți cheie pentru implementarea
contractului: 1. Manager de proiect – 1 specialist - Experiență în
domeniul IT&C (TIC) de minim 3 ani - experiența specifica dovedita
prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect in care a deținut o
poziție de conducere proiect, respectiv in care a desfășurat activități
de management de proiect; - experiență specifica dovedita prin
participarea în calitate de management de proiect în cadrul a cel
puțin un proiect care a presupus implementarea unei soluții software;
- Certificare profesionala recunoscuta la nivel internațional in
domeniul managementului de proiect (PMP, PRINCE2 sau
echivalent) 2. Expert analist de business – 1 specialist - Experiență în
domeniul IT&C (TIC) de minim 3 ani - experiență specifica dovedita
prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect care a presupus
implementarea unei soluții informatice de tip web, in cadrul căruia a
prestat activități specifice poziției pentru care este propus; 3.
Developer – 2 specialiști - Experiență în domeniul IT&C (TIC) de
minim 3 ani - experiență specifica dovedita prin participarea in
cadrul a cel puțin un proiect care a presupus implementarea unei
soluții informatice de tip web, in cadrul căruia a prestat activități
specifice poziției pentru care este propus; 4. Expert testare – 1
specialist - Experiență în domeniul IT&C (TIC) de minim 3 ani -
experiență specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin
un proiect care a presupus testarea unei aplicații software, in cadrul
căruia a prestat activități specifice poziției pentru care este propus; 5.
Expert baze de date și Business Intelligence – 1 specialist -
Experiență în domeniul IT&C (TIC) de minim 3 ani - experiență
specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect
care a presupus implementarea unei soluții informatice de tip web, in
cadrul căruia a prestat activități specifice poziției pentru care este
propus; - Experiență în implementarea si configurarea soluției de
baze de date ofertată - Experiența în implementarea si configurarea
soluției de analiza si raportare ofertate 6. Expert securitate – 1
specialist - Experiență în domeniul IT&C (TIC) de minim 3 ani -
Experiență specifica in domeniul securității informației de cel puțin 3
ani; - Cunoștințe privind proiectarea, implementarea si întreținerea
controalelor specifice sistemelor informatice, identificarea, estimarea
si evaluarea riscurilor si definirea mecanismelor de reacție împotriva
acestora; - Experiență specifica dovedita prin participarea in cadrul a
cel puțin unui proiect in cadrul căruia a prestat activități specifice
poziției pentru care este propus; În ceea ce privește experții propuși
pentru implementarea contractului, Ofertanții vor prezenta
următoarele documente justificative: - CV-ul expertului propus, datat
si semnat de titular, care sa ateste îndeplinirea cerințelor solicitate de
autoritatea contractanta; - diplome, certificări privind specializarea
personalului (studiile, pregătirea profesionala, calificarea fiecărui
expert propus in cadrul echipei de proiect), recomandări si/sau orice
alte documente relevante prin care se face dovada îndeplinirii
experienței/cerinței solicitate. Nota: Nu se accepta ca o persoana de
specialitate (expert cheie) sa ocupe mai mult de o poziție din cele
menționate. In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajați
ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta
dovada relației contractuale intre specialist si ofertant si/sau se va
completa de către titular, se va semna si se va prezenta o Declarație
de disponibilitate. Se va completa Formularul (F 3.3)

DA
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11. Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind
achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie
pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F
3.5) Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte
documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de
rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin; •
Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie –
eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de
reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului -
conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau
al organului competent în țara de reședință a operatorului economic
străin);

DA

12. Formularul ofertei conform F3.1 DA
13. Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare conform F3.2 DA
14. Formularul informativ despre ofertant conform F3.3 DA
15. Alte cerințe de calificare Atestarea implementarii sistemului de management al serviciilor IT

ISO 20000-1 în domeniul realizării de programe Atestarea
implementarii sistemului de management al securității informațiilor
ISO 27000-1 în domeniul realizării de programe

DA

Datele de calificare ale ofertanţilor:
Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în pachetul de documente, a consemnat existenţa documentelor obligatorii prezentate şi
situaţiilor constatate, precum şi alte informaţii necesare calificării ofertanţilor. Drept urmare, informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:

OFERTANT

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul
economic

Corespundere

BASS SYSTEMS S.R.L.
Corespunde tuturor cerinţelor Da

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanţilor, s-au transmis scrisori, după cum urmează:

Nr. d/o Ofertant Scrisoarea Autorităţii Contractante Răspunsul Ofertantului

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:
Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte toate condiţiile solicitate prin documentele de licitaţie și are cel mai mic preţ. Potrivit cerinţelor înaintate faţă de bunuri şi participanţi,
stipulate în documentele de licitaţie, grupul de lucru a evaluat oferta operatorului economic participant. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai mic preţ fără TVA, care a fost
comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de licitaţie. La evaluarea documentelor prezentate în ofertă s-a constatat prezenţa tuturor documentelor obligatorii
solicitate ce ţin de calificarea operatorului economic, certificatele de la organele de control şi de asigurare a calității sistemului, capacitatea tehnică și experiența specifică, garanţia
bancară, etc.

Modalitatea evaluării ofertelor:
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele operatorilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare: 

 Cel mai mic preț, 
 şi modul de evaluare: 

 Evaluarea financiară - 40% Evaluarea tehnică - 60%, 
 în conformitate cu cerinţele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini.

Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

OFERTA Nr., OFERTANT

Suma fără TVA
Nr. Lot

Denumirea
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor
Cod CPV Unit. Măs. Cantitatea

Preţ fără TVA per
unit.

Oferta Nr.: 18/03400/001, Ofertant: BASS SYSTEMS S.R.L. 2402280.00
1 Bunuri și servicii necesare elaborării și implementării Sistemului Informațional Automatizat de Stat Vinieta 2402280.00

bunuri și servicii
necesare elaborării și
implementării
Sistemului Informațional
Automatizat de Stat
Vinieta

48000000-8 Bucată 1.00 2402280.00 2402280.00

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice pentru Bunuri se prezintă astfel:

Nr.
poz

S-A CERUT S-A PROPUS Coresp 
undereDenumire poziţie Unit.de măsură Cantitatea Denumire poziţie Unit.de măsură Cantitatea

Oferta Nr.: 18/03400/001, Ofertant: BASS SYSTEMS S.R.L.
Lotul Nr. 1, Bunuri și servicii necesare elaborării și implementării Sistemului Informațional Automatizat de Stat Vinieta

1 bunuri și servicii necesare elaborării și
implementării Sistemului Informațional
Automatizat de Stat Vinieta

Bucată 1.00 bunuri și servicii necesare elaborării și
implementării Sistemului Informațional
Automatizat de Stat Vinieta

Bucată 1.00 Da

Comentarii privind evaluarea ofertelor:
Cel mai mic preţ a fost propus de operatorul economic S.R.L.,,BASS SYSTEMS,,, în sumă de 2 402 280,00 (două milione patru sute două mii două sute optzeci lei, 00 bani) fără
TVA şi 2 882 736,00 (două milione opt sute optzeci și două mii șapte sute treizeci și șase lei, 00 bani) inclusiv TVA. Luând în considerație corespunderea prevederilor ofertei
prezentate de S.R.L.,,BASS SYSTEMS,,, cu cerinţele documentelor de licitaţie, oferta poate fi adjudecată ca fiind câştigătoare.

Ofertanţii respinţi/descalificaţi:
NU SÎNT 

Ofertanţii respinţi/descalificaţi din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare:
NU SÎNT 

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia
standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte:
NU SÎNT 

Rezultatele evaluării ofertelor:
În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în Procesul Verbal Nr. 18/03400/001 din 16.10.2018 au fost desemnate
câştigătoare următoarele oferte:

Oferta Nr. 18/03400/001, Ofertant BASS SYSTEMS S.R.L.

LOT Preţ unitar
cu TVA

Preţ unitar
fără TVA
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Nr. poz
Denumirea

bunurilor/serviciilo
r/lucrărilor

Unit. Măs. Cant. solicitată Cant. propusă Cant. contract.

Lotul Nr. 1, Bunuri și servicii necesare elaborării și implementării Sistemului Informațional Automatizat de Stat Vinieta 2882736.00 2402280.00
1 bunuri și servicii

necesare elaborării și
implementării
Sistemului
Informațional
Automatizat de Stat
Vinieta

Bucată 1.00  1.00  1.00 2882736.00 2402280.00

 
Ţinând cont de cerinţele înaintate prin documentele de licitaţie, grupul de lucru a constatat şi a hotărât prin unanimitate de voturi adjudecarea achiziţionării Sistemului
Informational Automatizat de Stat Vinieta, operatorului economic S.R.L.,,BASS SYSTEMS,,, care a propus oferta în sumă de de 2 402 280,00 (două milione patru sute două mii
două sute optzeci lei, 00 bani) fără TVA şi 2 882 736,00 (două milione opt sute optzeci și două mii șapte sute treizeci și șase lei, 00 bani) inclusiv TVA, cu corespunderea tuturor
cerinţelor solicitate. Contractul de achiziţionare a Sistemului Informational Automatizat de Stat Vinieta va fi încheiat cu ofertantul câştigător, în conformitate cu art. 31 din Legea
nr. 131 din 03.07.2015 şi va cuprinde toate datele prezentate în ofertă, după cum au fost precizate în documentația de atribuire. După semnarea contractului, autoritatea contractantă
va elibera garanţia pentru ofertă.

Înştiinţarea ofertanţilor:
În termen de 3 zile de la data luării deciziei, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele procedurii de achiziţie publică prin scrisoarea Nr. din .

Contractele de achiziţie încheiate:
Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanţii câştigători contractele de achiziţie, după cum urmează:

Tipul Nr. înregistrare
dat de AC

Data
încheierii

Cod CPV Nr. contract
în SIA RSAP

Termen de
valabilitate

Operator Economic Suma cu TVA Nr. contracte
individualizate

Contract de
achiziţie

2882736 17.10.2018 48000000-8 18/03400/001 31.12.2020 BASS SYSTEMS S.R.L. 2882736.00 0

 
 
Prin prezenta dare de seamă, care este identică cu cea aprobată şi postată în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL
ACHIZIŢIILOR PUBLICE”, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie publică, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 
 
Conducătorul grupului de lucru: ANATOL USATÎI


