
Anexa
la Ordinul Ministerului Finanlelor

nr. 14 din 26 ianuarie 2017

DAREA DE SEAMA
Nr. 1

privind desfEgurarea procedurii de negociere
ftrd publicarea prealabilA a unui anunl de participare

28 mai2020 mun. Chi$indu

IDNO: 1007601001260

Cod CPV: 71J51!QQ:3;Zl3l-113O9
Valoarea estimati: 3 781000.00 1ei

Sursele de finanfare: bUeQlUUg_$A!

Membrii grupului de lucru in componenfa creatl prin ordinul
nr. l1 din 07 mai 2020 :

1. Lungu lgor - preqedintele grupului de lucru

2. Nedestup Olga - secretar al grupului de lucru

3. Moiseenco Elena - membru al grupului de lucru

4, Merlan Mariana - membru al grupului de lucru

5. Raducan Daniela - membru al grupului de lucru

in conformitate cu prevederile legale in vigoare a fost ini{iatd qi desliguratd procedura de

achizilionare de prestlri servicii de cercetdri geologice.

Temeiul juridic al achizifiei:
-Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizifiile publice.
-HotirArea Guvernului nr.668 din 27 mai2016,,pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la achizi{iile publice folosind procedura de negociere".
-HotirArea Guvernului nr. 582 din 17.08.1995 cu privire la reglementarea
monopolurilor.

Denumirea gi datele pentru relafii ale operatorului economic:
IS "Expedi{ia Hidrogeologici din Moldova EHGeoM", mun. Chigindu, str. Mitropolit
Dosoftei,156 c/f 1005600015811; cod TVA 0500148
IBAN: MD78MLO0000000225 I 929002 in Moldindconbanc fi L lnvest.
- Datele de calificare ale operatorului economic:
- Grupul de lucru pentru achizilii a verificat dacd operatorul economic corespunde cerinlelor
solicitate, a consemnat existen{a documentelor prezentate gi situa{iilor constatate, durata de
livrare/prestare/execulie, precum gi alte informalii necesare atribuirii contractului de

achizilie.



Drept urrnare au fost prezentate gi examinate urmitoarele documente:
. Programul de monitoring
. Devizurile de cheltuieli

Comentarii privind temeiul contractlrii privind desflqurarea procedurii de negociere fbri
publicarea prealabili:

iS "Expedilia Hidrogeologicd din Moldova EHGeoM" se afld in lista monopolurilor statului 9i a
organelor administraliei publice, abilitate cu reglementarea lor prevdzutd de HotdrArea Guvemului
nr. 582 din 17.08.1995 cu privire la reglementarea monopolurilor.

Baza determinirii pre{ului contractului de achizifie:
1. Pre{/cost stabilit printr-un act normativ

Prelului contractului constituie suma de 3781000 lei, inclusiv TVA.

in baza deciziei grupului de lucru expusd in procesul-verbal nr. 9 din 28 mai 2020
contractul de achizitie incheiat:

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru pentru achizitii confirml corectitudinea atribuirii
contractului prin procedura achizi(iei, fapt pentru care poarti rispundere conform prevederilor
legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

Executor:

Tel.:

Nedestupolea f'ft.!, i ?

022-'15-16-90

Cod CPV
Valoarea contractului

c0ntrsctulul
liiri TVA cu TVA

IS "Expeditia
Hidrogeologicd din

Moldova
EHGeoM" iS

100560001581I

7 28.05.2020
71351000-3
713s1730-9

2483571.33
667262-00

2980285.60
800714.40

3t.12.2020

TOTAL 3150833.33 3781000.00

/s=J

iz:
9,"i

_hffi#



PROCES-VERBAL
Nr.9

al grupului de lucru privind achizilii publice
28 mai 2020 mun. Chisindu

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr. I 1 din ,,07" mai 2020 compusd din:

l. Lungu lgor - pre;edintele grupului de lucru
2. Nedestup Olga- secretar al grupului de lucru
3. Moiseenco Elena - membru al grupului de lucru
4. Merlan Mariana - membru al grupului de lucru
5. Raducan Daniela - membru al grupului de lucru

Invita{i:

l. Panciuc Ion
2. Donos Awelia

administrator iS ..EHGeoM". , a^ -,,hidrogeolog principal IS,.EHGeoM"

A purces asIlzi ,,28" mai 2020 ora 10:00 la sediul Agenliei pentru geologie Ei Resurse

Minerale mun. Chigindu str. M. Dosoftei 156, la examinarea ofertelor de prel pentru
achizitionarea bunurilor si serviciilor.

ORDINEA DE ZI:
Examinarea qi evaluarea ofertei (programul de monitoring, devizele de cheltuieli) pentru

achizilionarea serviciilor de cercetdri geologice in limita alocaliilor bugetare gi planului de

achizilii publice a. 2020.
S-A EXAMINAT:

1. Oferta (programul de monitoring, devizele de cheltuieli) pentru achizilionarea de servicii de

cercetdri geologice prezentatd de citre IS "Expedilia Hidrogeologicd din Moldova EHGeoM".
2. In conformitate cu Legea 131 din 03.07.2015 ,,privind achiziliile publice", HG nr.668 din 27
mai 2016 .,pentru aprobarea Regulamentului cu privire Ia achiziliile publice folosind procedura de

negociere" gi HG nr. 582 din 17.08.1995 ,,cu privire la reglementarea monopolurilor", s-a stabilit
procedura de achizilii aplicabild conform legislaliei in vigoare.

S-A DECIS:
f . iS "Expedilia Hidrogeologicd din Moldova EHGeoM" se afli in lista monopolurilor statului qi

organelor administraliei publice, abilitate cu reglementarea lor prevdzut6 de Holdrdrea Guvemului
nr. 582 din 17.08.1995 ,,cu privire la reglementarea monopolurilor" si conform Anexei nr.2 la HG
sus numitd, monopolul de stat in domeniul efectuErii lucrdrilor de cercetdri geologice a subsolului
pe teritoriul tarii este delinut de cdtre iS "Expedilia Hidrogeologicd din Moldova EHGeoM".
2. Din motivul dat s-a decis atribuirea contractului privind achizilia dintr-o singurd sursa,

ociere frrd icarea orealab cum urTneaza

Semndturile membrilor grupului de I

T rrnorr Ionr
Nedestup Olga
Moiseenco Elena
Merlan Mariana
Raducan Daniela

Denumirea operatorului
economic

Denumirea serviciilor, bunurilor

iS "Expedilia Hidrogeologicd
din Moldova EHGeoM"

ii de cercetSri geologice

- Servicii neatribuite 3781000,00 31.t2.2020


