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1978-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Lucrari de reparatie la cantina gimnaziului 
- Institutia Publica Gimnaziul Rascaieti ..................................................................................96

1979-op/15 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru copii - Primaria Pirjota Riscani ..........97
1980-op/15 Cod CPV. 45000000-7  Lucrari de lichidare prin tamponare a sondei arteziene nr.1448 

din mun.Balti Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui mun.Balti 
- Centrul Regional de Transfuzie a Singelui Balti ...................................................................97

1981-op/15 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Scoala de tip internat pentru copii orfani 
si copii ramasi fara îngrijirea parintilor mun.Balti .................................................................98

1982-op/15 Cod CPV. 39000000-2  Materiale si obiecte de uz gospodaresc, rechizite de birou 
(papetarie) si aparate electrocasnice - IMSP SR Cahul ...........................................................98

1983-op/15 Cod CPV. 09111400-4  brichete din biomasa - Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi 
Vadul Rascov Soldanesti .............................................................................................................99

1984-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie a sistemului de incalzire 
- Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi Vadul Rascov Soldanesti ............................................99

1985-op/15 Cod CPV. 34993000-4  iluminarea stradala din s. Colonita, mun. Chisinau 
- Primaria Colonita Chisinau ...................................................................................................100

1986-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie capitala la casa de cultura raionala 
s. Cosnita, r-nul Dubasari - CR Dubasari ...............................................................................100

1987-op/15 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru gradinita de copii din s. Zubresti 
pe simestrul II al anului 2015 - Primaria Zubresti Straseni .................................................101

1988-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie curenta la izolarea peretilor laterali 
cam. 1,2,3, reparatia partiala a acoperisului cam. nr. 3 si cantina 
- Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv .......................................................................101

1989-op/15 Cod CPV. 45212290-5  lucrari de reparatie a tavanului si peretilor din sala sportiva 
a blocului de studii a Universitatii din str. Drumul Viilor,26 A 
- Universitatea de Stat din Tiraspol .........................................................................................102

1990-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucraroi de reparatie a blocului administrativ etajul nr.1 din 
str. Alba Iulia 75/3 - Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau ...............................102

1991-op/15 Cod CPV. 09000000-3  produse petroliere - Primaria Sarata Galbena Hincesti ................103
1992-op/15 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Sarata Galbena Hincesti ..............103
1993-op/15 Cod CPV. 71322000-1  Servicii de proiectare a infrastructurii de utilitati publice 

ale Parcului Industrial Cahul - CR Cahul ..............................................................................104
1994-op/15 Cod CPV. 45331231-4  Lucrari de asamblare a camerei frigorifice de 

congelare a produselor - CR Cahul .........................................................................................104
1995-op/15 Cod CPV. 45332400-7  Reparatia blocurilor sanitare la Liceul Teoretic 

Mihai Eminescu s. Crihana Veche, rl. Cahul - CR Cahul .....................................................105
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1996-op/15 Cod CPV. 45233142-6  Lucrari de reparatie a str. Grivitei, or. Cahul (plombare cu 
beton asfaltic), a str. Sadovoie, s. Burlaceni, rl. Cahul (repetat) si reparatia unei portiuni 
de drum din s. Giurgiulesti, rl. Cahul - CR Cahul ................................................................105

1997-op/15 Cod CPV. 45261910-6  Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul nr. 1 si 2 a Liceului 
- Liceul Teoretic Bratuseni Edinet ...........................................................................................106

1998-op/15 Cod CPV. 45340000-2  Constructia gardului - Primaria Cantemir Cantemir ...................106
1999-op/15 Cod CPV. 45500000-2  Inchirierea macaralei cu inaltimea nu mai putin de 12 m 

- Primaria Comrat UTA Gagauzia ..........................................................................................107
2000-op/15 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - IMSP SR Taraclia .........................................107
2001-op/15 Cod CPV. 45332000-3  lucrari de reparatie la blocurile sanitare in incita gradinitei de 

copii nr. 1 din s. Slobozia Mare r-nul Cahul - Primaria Slobozia Mare Cahul ...................108
2002-op/15 Cod CPV. 24000000-4  material de uz fitosanitar - Colegiul Agricol Taul Donduseni .......108
2003-op/15 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Petresti Ungheni ...........................109
2004-op/15 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Centrul de zi si plasament temporar pentru 

persoane in etate si cu disabilitati Alexandra Grajdian Criuleni .........................................109
2005-op/15 Cod CPV. 15000000-8  Produse alimentare - Primaria Copceac UTA Gagauzia ...............110
2006-op/15 Cod CPV. 45000000-7  lotul I- lucrari de reparatie a acoperisului cladirii instantei, 

lotul II- lucrari de reparatie a unor oficii ale instantei 
- Judecatoria Singerei#1007601000713 ...................................................................................110

2007-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de repatie a acoperisului la gimnaziul din s.Cajba 
- Directia Generala invatamint Tineret si Sport Glodeni ......................................................111

2008-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Constructia copertinei, reparatia pervazurilor exterioare 
a 40 geamuri si instalarea scurgerilor - Gimnaziul Ghiliceni Telenesti ...............................111

2009-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Lucrari de reparatie interioara a cantinei 
- Liceul Teoretic I Creanga Cahul ...........................................................................................112

2010-op/15 Cod CPV. 39100000-3  Mobila pentru institutiile prescolare - Primaria Soroca Soroca .........112
2011-op/15 Cod CPV. 18222000-1  Achizitia hainelor de serviciu pentru Inspectoratul de 

Politie Ialoveni - CR Ialoveni ...................................................................................................113
2012-op/15 Cod CPV. 45000000-7  Lucrari de reparatie la LT C.Stere din s.Abaclia, r.Basarabeasca 

- Liceul Teoretic Constantin Stere Abaclia Basarabeasca .....................................................113
2013-op/15 Cod CPV. 45421132-8  Reparatia cladirii Liceului Teoretic “Stefan Ciobanu” 

- schimbarea ferestrelor - Liceul teoretic St Ciobanu Talmaza Stefan Voda .......................114
2014-op/15 Cod CPV. 45111291-4  servicii de amenajare a or.Glodeni - Primaria Glodeni Glodeni ...114

  Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri

Anunt de anulare - Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 1885-op/15 din 08.06.2015
cu privire la achiziționarea lucrari de renovare interioara a salii festive la gimnaziul 
Balanesti Cod CPV: 45453100-8 conform necesităților Gimnaziul Balanesti Nisporeni ...........115
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ANUNŢ DE INTENŢIE
ÎM Direcţia Construcţii Capitale, c/f: 1003600096694
Adresa: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Persoana de contact: Marina Gladciuc Telefon: 022-23-49-36
Fax: 022234936 E-mail: ap_dcc@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1
„Construirea Compoziţiei sculpturale şi a cape-
lei din str. Trandafirilor (Memorialul victemelor 
de la Cernobil), sect. Botanica”

45000000-7 500000.00 Licitaţie 
publică

2015 
Trimestrul II

2 „Construirea unui bloc sanitar în clădirea Gim-
naziului nr. 99 „Gh. Madan” din com. Truşeni” 45000000-7 600000.00 Licitaţie 

publică
2015 

Trimestrul II

3

Lotul nr.1 „Schimbarea şi modernizarea as-
censoarelor în instituţiile medicale publice la 
IMSP SCM nr.1, Maternitatea, str. Melestiu,22 
AS-1000/3 nr. 4874 ” Lotul nr.2 „Schimbarea şi 
modernizarea ascensoarelor în instituţiile medi-
cale publice la IMSP SCM nr.1, str. Melestiu,22, 
1000/6 nr. 2050”

45313100-5 2500000.00 Licitaţie 
publică

2015 
Trimestrul II

4

Lotul nr.1 „Schimbarea şi modernizarea ascen-
soarelor în instituţiile medicale publice la IMSP 
AMT Ciocana, Clinica nr. 10, nr.5180” Lotul 
nr.2 „Schimbarea şi modernizarea ascensoarelor 
în instituţiile medicale publice la IMSP AMT 
Ciocana, Clinica nr. 10, nr.5179” Lotul nr.3 
„Schimbarea şi modernizarea ascensoarelor în 
instituţiile medicale publice la IMSP SCM „V. 
Ignatenco”, str. Grenoble, 149, nr.3519” Lotul 
nr.4 „Schimbarea şi modernizarea ascensoarelor 
în instituţiile medicale publice la IMSP SCM 
“Sfînta Treime”, str. A. Russo,11, nr. 2837” Lotul 
nr.5 „Schimbarea şi modernizarea ascensoarelor 
în instituţiile medicale publice la IMSP SCM 
„Sfînta Treime”, str. A. Russo,11, nr. 2838” Lotul 
nr.6 „Schimbarea şi modernizarea ascensoarelor 
în instituţiile medicale publice la IMSP Spita-
lul Clinic Municipal nr,1, secţia Pediatrie, str. 
Melestiu,24, nr.6640”

45313100-5 2500000.00 Licitaţie 
publică

2015 
Trimestrul II
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 15/00044

Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei
Amenajarea teritoriului şi iluminării exterioare în complexul re-
abilitării şi modernizării infrastructurii tehnoparcului pe teritoriul 
SA „RĂUT” pe str. Decebal, 13 în m. Bălţi

Cod CPV 45111291-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=4933492 

Licitaţie publică Nr. 15/01129

Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2
Telefon/fax 022531633
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CECOI MARIANA

Obiectul achiziţiei Termoizolarea fațadelor și schimbarea tîmplăriei la IMSP AMT 
Botanica, mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2

Cod CPV 45215140-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.404
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6991744 

Licitaţie publică Nr. 15/01179

Autoritatea contractantă MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9

Telefon/fax 022204539
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BÎRCA CRISTINA
Obiectul achiziţiei Tehnica de calcul si accesorii pentru computer
Cod CPV 30200000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Cosmonautilor, 9 bir.605

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000028401
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000028401
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000028401
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7040978 
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Licitaţie publică Nr. 15/01264

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei
„Reparaţia capitală a secţiilor de neurologie, epileptologie şi 
pediatrie nr.3 ale I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. 
Ignatenco”

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr. 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225120319

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461400000515201
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7100407 

Licitaţie publică Nr. 15/01332

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
Adresa str. Costiujeni, 5/1
Telefon/fax 794114, 794112, 794111
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GÎSCA ANNA
Obiectul achiziţiei Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Costiujeni, 5/1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Costiujeni, 5/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7181659 

Licitaţie publică Nr. 15/01383

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Telefon/fax 268 27235
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei
Reconstrucția și restaurarea complexului muzeico-turistic Conac-
ul-parc Manuc-Bey din str. Mitropolitul Varlaam, 51, or. Hîncești 
(etapa I, Edificiul grajdului)

Cod CPV 45212314-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexand-
ru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7231593 

Licitaţie publică Nr. 15/01388

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Telefon/fax 268 27235
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei
Reconstrucția și restaurarea complexului muzeico-turistic Conac-
ul-parc Manuc-Bey din str. Mitropolitul Varlaam, 51, or. Hîncești 
(etapa I, Turnul de pază, Gard)

Cod CPV 45212314-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexand-
ru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română
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Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 12:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 12:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7236981 

Licitaţie publică Nr. 15/01389

Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
Telefon/fax 022-24-44-29 022-20-52-65
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DÎNGA OLESEA
Obiectul achiziţiei Piese de schimb și consumabile pentru imprimante și copiatoare
Cod CPV 30000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 15:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7238099 
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Licitaţie publică Nr. 15/01391

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRUR-
GIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2
Telefon/fax 022 829 016
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COJOCARI ALEXANDRU
Obiectul achiziţiei Materiale de construcție, electrice și tehnică sanitară
Cod CPV 44190000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251232676
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecomtrans’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251232676
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecomtrans’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251232676
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecomtrans’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7240105 

Licitaţie publică Nr. 15/01392

Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa
Telefon/fax 0(22)22-31-79
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIAN
Obiectul achiziţiei Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice
Cod CPV 45233221-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222450149802109
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Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 25.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7246115 

Licitaţie publică Nr. 15/01394

Autoritatea contractantă Ministerul Educației
Adresa Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Telefon/fax 022 23 45 05
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie JOVMIR LIUDMILA

Obiectul achiziţiei

Reparația capitală a clădirilor Liceului Teoretic ”Alexandru cel 
Bun” (izolarea termică a pereților, renovarea acoperișului cu 
izolarea termică, schimbarea ferestrilor și ușilor exterioare, repa-
rația sistemului de ventilare) com. Vărzărești, r-nul Ni

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180 (bir. 1304)
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101012901
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000012901
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000012901
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7248966 

Licitaţie publică Nr. 15/01398

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Telefon/fax 268 27235
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei
Restaurarea şi reconstrucţia complexului muzeal turistic „Conac-
ul-parc Manuc-bey” din or. Hînceşti (etapa I, casa Vechiului, casa 
Ioniţă Iamandzy-Dolgoruki)

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexand-
ru cel Bun, 33, et.4
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251514167
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 14:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7252823 

Licitaţie publică Nr. 15/01407

Autoritatea contractantă USM
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60
Telefon/fax 022 577 452
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUJOR VIRGINIA
Obiectul achiziţiei materiale de construcţie, instrumente, aparate, dispozitive
Cod CPV 44100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl. cen-
tral, bir.109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl. cen-
tral, bir.109

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7276469 
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Licitaţie publică Nr. 15/01415

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei „Consolidarea elementelor constructive ale balcoanelor blocurilor 
de locuinţe din Calea Ieşilor, 16/1, 16/2, 16/3, sectorul Buiucani.”

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 240.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461400000515201
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7289461 

Licitaţie publică Nr. 15/01420

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GLINCA IRINA

Obiectul achiziţiei „Restabilirea şi consolidarea panourilor faţadei de locuinţe din şos. 
Balcani, 8, scara 3, sectorul Buiucani”

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461400000515201
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
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Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7303927 

Licitaţie publică Nr. 15/01422

Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa
Telefon/fax 0(22)22-31-79
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIAN

Obiectul achiziţiei Lucrări de marcaje rutiere termoplastice pe drumul R14 
Bălți-Sărăteni-M2, km 10+500-26+600

Cod CPV 45233221-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7307906 

Licitaţie publică Nr. 15/01424

Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa
Telefon/fax 0(22)22-31-79
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIAN

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a drumului L639 Ferapontievca-Chiriet-Lun-
ga-frontieră cu Ucraina, km 0-5,2 (PC 63+88 pod și cale de acces)

Cod CPV 45221119-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
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Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7312166 

Licitaţie publică Nr. 15/01430

Autoritatea contractantă Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Adresa mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Telefon/fax 022 220362
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOLOGAN VASILE

Obiectul achiziţiei Pompă centrifugală de apă cu motor, cu capacitatea de 12000 litri 
pe minut, pe remorcă

Cod CPV 42122130-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101015008
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000015001
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000015001
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7332085 

Licitaţie publică Nr. 15/01432

Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa
Telefon/fax 0(22)22-31-79
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIAN
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Obiectul achiziţiei

Servicii de proiectare la actualizarea și modificarea proiectelor 
de execuție pe drumurile M3 Chișinău-Cimișlia Vulcănești-
Giurgiulești-frontieră cu România și R1 Chișinău-Ungheni-
Sculeni-frontieră cu România (ocolire s. Bahmut)

Cod CPV 71322500-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 25.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.06.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7334941 

Licitaţie publică Nr. 15/01433

Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa
Telefon/fax 0(22)22-31-79
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIAN

Obiectul achiziţiei

lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile L442 
M14 – Greblești – Recea – Ghelăuza – Strășeni, km 4,60-13,9 și 
L444 Recea – Zubrești – Voinova, km 0-11,9 (Strășeni - Voinova, 
km 0-21) din extravilanul localităților

Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7336265 
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Licitaţie publică Nr. 15/01435

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei
„Reparaţia capitală şi schimbarea acoperişului de tip moale în 
acoperiş de tip rigid la Şcoala sportivă ,,Speranţa” din str. Ion 
Creangă 47/2, sect. Buiucani”

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100. bir. 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461400000515201
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7340076 

Licitaţie publică Nr. 15/01448

Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări Sociale
Adresa
Telefon/fax 257551
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEG
Obiectul achiziţiei lucrări de reparaţie la CTAS r-ul Rîşcani
Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău,str.Gh.Tudor 3,bir.113
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău,str.Gh.Tudor 3,bir.119
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat



21

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7360860 

Licitaţie publică Nr. 15/01457

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 23-48-79
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BRAGA-BAJORA NATALIA

Obiectul achiziţiei Servicii de alimentare gratuita a elevilor din institutiile preuniver-
sitare pentru anul 2015 lunile septembrie-decembrie

Cod CPV 55500000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, str. I. Creanga, 4/2, bir. 107
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 420515101029801
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461400000510101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000510101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7371871 

Licitaţie publică Nr. 15/01470

Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău
Adresa str. București, 35, mun. Chișinău
Telefon/fax 022274055
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DIMITRIEV ELENA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație în secția radiologică a IMSP SCMC ”V. 
Ignatenco”

Cod CPV 45215140-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. București, 35, mun. Chișinău



22

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. Chișinău
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101479801
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461400000479801
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461400000479801
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7380125 

Licitaţie publică Nr. 15/01478

Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău
Adresa str. București, 35, mun. Chișinău
Telefon/fax 022274055
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DIMITRIEV ELENA

Obiectul achiziţiei Seturi de accesorii ce conţin teste de control şi lanţete pentru mă-
surarea glicemiei (repetat)

Cod CPV 33141500-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. București, 35, mun. Chișinău
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. Chișinău
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101479801
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461400000479801
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461400000479801
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7390957 
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Licitaţie publică Nr. 15/01479

Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci
Cod CPV 45212000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222460113
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO:1009601000267
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7391241 

Licitaţie publică Nr. 15/01491

Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa
Telefon/fax 0(22)22-31-79
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIAN

Obiectul achiziţiei lucrări de reparație a podului pe drumul R4 Chișinău-Criuleni, 
km 19

Cod CPV 45221119-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222450149802109
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Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222450149802109
Banca Banca de Economii S.A. fil.nr.1 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 25.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7410187 

Licitaţie publică Nr. 15/01503

Autoritatea contractantă SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Telefon/fax 022574254
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cabac Andrian
Obiectul achiziţiei Autoturisme
Cod CPV 34110000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030102531
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030102531
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030102531
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7426200 

Licitaţie publică Nr. 15/01504

Autoritatea contractantă INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9
Telefon/fax 022 22 63 28
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MATCOVSCHI DANIELA
Obiectul achiziţiei Procurarea a 2 automobile
Cod CPV 34110000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, str. Cosmonautilor,9 bir.714
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 335902
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101162601
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7428064 

Licitaţie publică Nr. 15/01515

Autoritatea contractantă IMSP SCM nr.1
Adresa str.Melestiu, 20
Telefon/fax 022-35-47-93
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DOMENCO MARINA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare (necesarul pentru sem.II - 2015)
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Melestiu, 20 , contabilitate
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251111134MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251711136MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251711136MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 24.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7441543 
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Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr.  15/00307 din  19.06.2015  cu privire  la  achiziţia de  achizitionarea  ,,Sistemului  automatizat pentru gestiunea 
electronica a documentelor si a fluxurilor de lucrari», cod CPV - 30211300-4, conform necesităţilor autorităţii contractante INSPEC-
TORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA, sunt oper-
ate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.06.2015 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=5475522 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie  publică  nr.  15/00974 din  15.06.2015  cu privire  la  achiziţia  de  achiziţionarea  vaccinurilor  umane  conform necesităţilor 
solicitate de Centrul Naţional de Sănătate Publică pentru realizarea Programului Naţional de Imunizări pentru anul 2015 , cod CPV 
-  33690000-3,  conform  necesităţilor  autorităţii  contractante Agentia  Medicamentului  şi  Dispozitivelor  Medicale,  sunt  operate  ur-
mătoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6759624 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01192 din 16.06.2015 cu privire la achiziţia de lucrări de construcţie a oficiului Casei Teritoriale de Asigurări 
Sociale din str.Gh.Asachi, nr.1, or.Soroca, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de Asig-
urări Sociale, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.06.2015 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 16.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.06.2015 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7058443 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01274 din 06.07.2015 cu privire la achiziţia de Servicii aferente derulării evenimentului „Caravana Sănătății” 
din cadrul Campaniei Promovarea modului sănătos de viaţă  , cod CPV - 79952000-2, conform necesităţilor autorităţii contractante 
Compania Națională de Asigurări în Medicină, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7123925 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01293 din 26.06.2015 cu privire la achiziţia de Combine pentru recoltarea culturilor cerealiere, porumb și 
floarea soarelui, cod CPV - 16340000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOI-
URILOR DE PLANTE, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 06.07.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.07.2015 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 26.06.2015 09:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 26.06.2015 09:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7146431 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01355 din 15.06.2015 cu privire la achiziţia de Servicii de instruire a funcţionarilor publici din cadrul Min-
isterului  Justiției,  “Servicii  de  perfecționare  a  personalului”,  cod CPV  -  79000000-4,  conform necesităţilor  autorităţii  contractante 
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7210422 
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01303

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 83

Telefon/fax 022201538
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PISARI MARIANA
Obiectul achiziţiei rechizite de birou
Cod CPV 30100000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 83, bir.26

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 83

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220101020154815
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220101020154815
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7156212 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01348

Autoritatea contractantă ASEM

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Bănulescu-Bodoni G. 61

Telefon/fax 022402747
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SANDUŢA SVETLANA
Obiectul achiziţiei Materiale pentru tehnica sanitară
Cod CPV 44110000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Bănulescu Bodoni 61, bl.A, et.5 bir.515-516

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Bănulescu-Bodoni G. 61

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512024696
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512024696
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
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Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7198588 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01399

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana
Adresa Aleco Russo 57
Telefon/fax 022-49-96-61
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARIAN ELENA

Obiectul achiziţiei Medicamente pentru institutiile de invatamint preşcolar şi preuni-
versitar subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2015.

Cod CPV 33600000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana, str. Alecu 
Russo 57, biroul 3.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Aleco Russo 57
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7253608 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01440

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pendus Carina

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie la acoperiş, tehnica sanitara, reţele electrice 
la Grădinţa nr.16, str. M. Cibotaru,16, subordonată DETS sect. 
Buiucani.

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS setc. Buiucani, str. Ion Creangă,4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2, bir.105
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000510101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 14:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 14:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7347151 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01441

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pendus Carina

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie de caracter general tehnica sanitara, reţele 
electrice la Liceul Teoretic Ion şi Doina Aldea Teodorovici, str. Ion 
şi Doina Aldea Teodorovici, subordonată DETS sect. Buiucani.

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect. Buiucani, str. Ion Creangă,4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2, bir.105
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000510101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7348423 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01450

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Balean Svetlana

Obiectul achiziţiei

Lucrări de reparație al sistemului de încălzire, apă potabilă și 
canalizare și acoperișului din cadrul Grădiniței nr.17 situat în 
mun. Chișinău, str. Zelinski, 33/3, subordonat DETS sectorul 
Botanica

Cod CPV 45231300-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, et.2. bir.23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Bd. Traian 21/2, et.2, bir.23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101030901
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7370455 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01452

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
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Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Balean Svetlana

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație al sistemului de încălzire, apeduct și canaliza-
re din cadrul Grădiniței nr.40 situată în mun. Chișinău, bd. Dacia, 
24/2, subordonată DETS sectorul Botanica.

Cod CPV 45231300-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, et.2. bir.23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Bd. Traian 21/2, et.2, bir.23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101030901
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7370543 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01454

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație al sistemului apeduct si canalizare, tîmplăriei 
din cadrul Grădiniței nr.89 situat în mun. Chișinău, str. Zelinskii, 
26/3, subordonată DETS sectorul Botanica

Cod CPV 45231300-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101030901
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 13:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7371137 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01455

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație al acoperișului din cadrul Grădiniței nr.91 
situat în mun. Chișinău, str. Zelinskii, 36/6, subordonată DETS 
sectorul Botanica

Cod CPV 45261920-9
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică DETS sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, et.2, bir.23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101030901
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 13:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 13:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7371330 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01458

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație al sistemului de încălzire, apeduct si canal-
izare din cadrul Grădiniței nr.104 situat în mun. Chișinău, str. 
Muncesti, 402, subordonată DETS sectorul Botanica

Cod CPV 45453100-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică DETS sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, et.2, bir.23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101030901
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7372311 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01460

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație de reparație al sistemului apeduct si canal-
izare din cadrul Grădiniței nr.182 situata în mun. Chișinău, str. 
Cuza-Voda, 39/3, subordonată DETS sectorul Botanica

Cod CPV 45231300-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică DETS sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, et.2, bir.23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101030901
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 14:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 14:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7372622 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01462

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pendus Carina

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie de caracter general, tehnica sanitara, reţele 
electrice, tîmplărie la grădiniţa nr.116, str. Paris,34 subordonată 
DETS sect. Buiucani.

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect. Buiucani, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2, bir.105
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000510101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7373048 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01468

Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău
Adresa str. București, 35, mun. Chișinău
Telefon/fax 022274055
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DIMITRIEV ELENA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparații la blocul Spălătorie al Spitalului Clinic Mu-
nicipal de Ftiziopneumologie

Cod CPV 45215140-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. Chișinău
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461400000479801
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 420515101479801
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 13:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7378106 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01480

Autoritatea contractantă CNMF ,,Raisa Pacalo,,
Adresa str.Testemitanu 28
Telefon/fax 022-72-58-66
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARANDIUC ACULINA

Obiectul achiziţiei
Reparaţia sistemului interior de încălzire la blocul de studii al 
Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie «Raisa Pacalo» din 
str.Testemiţanu 28 mun.Chişinău

Cod CPV 45220000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie «Raisa Pacalo» 
bir.102

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Testemitanu 28
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 210106080631231
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 3359502
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 210106080631231
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 3359502
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7392218 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01481

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1
Telefon/fax 069222457
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GORGOS IURIE
Obiectul achiziţiei servicii de traducere si interpretare
Cod CPV 79530000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101387901
Rechizitele contului de garantare a contractului:



35

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000387902
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7392934 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01483

Autoritatea contractantă CNMF ,,Raisa Pacalo,,
Adresa str.Testemitanu 28
Telefon/fax 022-72-58-66
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARANDIUC ACULINA

Obiectul achiziţiei Reparaţia căminului nr.2 al Colegiului Naţional de Medicină şi 
Farmacie «Raisa Pacalo» din str.Testemiţanu 28, mun.Chişinău

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie «Raisa Pacalo»
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Testemitanu 28
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 210106080631231
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 3359502
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 210106080631231
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 3359502
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 14:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7400246 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01485

Autoritatea contractantă GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M.
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Telefon/fax 022 76-89-77
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pîslari Tatiana
Obiectul achiziţiei produse alimentare
Cod CPV 03000000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.M. Gradina Zoologica mun Chișinău, bd. Dacia 50/7 bir. 5
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 /7 bir. 11
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461400000492701
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
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Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000492701
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7402777 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01489

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţiei
Medicamente pentru necesitatea instituţiilor de învătămînt 
preșcolare și preuniversitare subordonate DETS sectorul Botanica 
pentru anul 2015

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcția Educație,Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 
21/2, et.2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Direcția Educație,Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 
21/2, et.2, bir.23

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7404936 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01499

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Telefon/fax 432340
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Vrancean Vasile
Obiectul achiziţiei Achizitionarea pieselor auto
Cod CPV 34300000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini UASM, mun. Chisinau, str. Mircesti 44, bir. 405
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7419787 



37

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01506

Autoritatea contractantă GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M.
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Telefon/fax 022 76-89-77
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎSLARI TATIANA

Obiectul achiziţiei Lucrari la recuperarea carierei (repetat COP 15/01296 din 
01.06.2015)

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461400000492701
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000492701
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7429151 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01512

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pendus Carina

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie de caracter general, tehnica sanitară, 
reţelelor electrice la Grădinţa nr.75, str. Lisabona,8 subordonată 
DETS sect. Buiucani.

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2, bir.105
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000510101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TRZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7437703 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01516

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pendus Carina

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie de caracter general, tehnica sanitară, 
reţelelor electrice la şcoala primară nr.91 „Antonin Ursu”, str. 
Calea Ieşilor,57/2 subordonată DETS sect. Buiucani.

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2, bir.105
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461400000510101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 19.06.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.06.2015 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7441725 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/01382 din 12.06.2015 cu privire la achiziţia de cereale pentru a II jumătate anului 2015, cod 
CPV - 03000000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M., sunt operate următoarele modificări:

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALANUŢA ELENA

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎSLARI TATIANA

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7230980 
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Licitaţia publică 573/15

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Raional Hîncești

2. IDNO: 1003605151372

3. Tip procedură achiziție: licitație publică

4. Obiectul achiziției:produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produselor alimentareconform necesităţilor 
IMSP Spitalul Raional Hîncești(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară a anului 2015, este 
alocată suma necesară din: CNAM.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-

crărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referinţă
1

15811100-7 Pîine albă, din făină de grîu (franzele 
0,4 kg) , calitate superioară

Kg 20000 SM 173:1997

2
15811000-6 Pîine neagră pentru diabetici (franzele 

0,4 kg)
Kg 1000

3
15530000-2 Unt de vaci, tărănesc, din smîntînă dul-

ce, nesărat 72,5%, în  pachet de 0,200g 
Kg 1000 GOST 37-91

4
15511100-4 Ouă de găină pentru consum alimentar, 

dietice, marcate și  mășcate. 
Buc 15000 SM 89

5
15131230-6 Crenvuşti „Molocnîe” kg, calitate supe-

rioară 
Kg 2000 GOST 23670-79

6
15500000-3 Chefir degrasat, 2,5% grăsime, 0,5l în 

pachete de polietilenă
Lit 2500 OST 4929-84

7
15511100-3 Lapte de vacă pasterizat 2,5 % grăsime, 

1,0 l în pachete de polietelenă
Lit 5000 GOST 13277-79

8
15542000-9 Brînză de vaci degrasată,cu grăsimea de 

5% în pachete de polietilenă, a cîte 5kg
Kg 3000 PT MD 67-00400053-058:2001

9
15512000-0 Smîntînă cu conținut de grăsime 10% în 

pachete de polietilenă de 0,5 l
Kg 1600 TU10.02.02.789.09.-89 SM

10
15831200-4 Zahăr-tos în saci

Kg 3500 GOST 21-94

11
15112130-6 Găini,răcită, cu o greutate medie 1,7-

2,5kg bucata,
Kg 6000 GOST 25391-82

12
15625000-5 Crupe de griş, ambalat 1kg, calitate 

superioară
Kg 1000 GOST 7022-97
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13
15613380-5 Fulgi  de ovăz, ambalat 1kg, calitate 

superioară
Kg 1000 GOST 21149-93

14
15613300-1 Crupe de porumb, ambalat 1kg, calitate 

superioară
Kg 1000 PT MD 6338863006

15
15850000-1

Paste fainoase grupa  C, din soiuri tari 
de griu, cl.I , în sortiment (spicușor,fre-
deluș)

Kg 1200 GOST 875-92

16
15613300-1 Crupe de grîu, ambalat 1kg, calitate 

superioară
Kg 1000 PT MD 6738869887-0005

17
15613300-1 Crupe de orz, ambalat 1kg, calitate 

superioară
Kg 500 GOST 5784-60

18
15613300-1 Crupe de arpacaş, ambalat 1kg, calitate 

superioară
Kg 500 PT MD 67-38869887-004

19
15331130-7 Mazăre uscată, şlefuită întrega, ambalat 

1kg, calitate superioară
Kg 1500 PT MD 6738869887-03

20
15331462-3 Mazăre verde conservată, în borcane 

0,720kg.,calitatea I
Buc 1440 PT MD 6738869887-03

21
15331428-3 Pasta de rosii  25% în borcane de sticlă 

0,700kg
Buc. 500 GOST 3343-89

22
15612100-2 Făină de grîu, în saci,  calitate superi-

oară
Kg 1500 SM 202:2000

23
15421000-5 Ulei de floarea-soarelui rafinat şi deo-

dorat 5l
kg 2700 PT MD 6705691233-001

24
15300000-1 Cartofi cu diametru nu mai mic de 6-8 

cm., Calitatea I, fără vătămături
Kg 10000 GOST 26545-85

25
15300000-1 Varză nu mai mică de 1,5-2kg Calitatea 

I,fără vătămături
Kg 3500 SM SR 1418:2006

26
15300000-1 Ciapă cu diametru nu mai mic de 6 cm., 

kg Calitatea I, fără vătămături
Kg 1000 SM 243

27
15300000-1 Morcov, măşcat, kg Calitatea I, fără 

vătămături
Kg 1200 SM SR 3278:2006

28
15300000-1 Sveclă , Calitatea I,de dimensiuni medii, 

fără vătămături
kg 1000 GOST 26766-85

29
15332410-1 Prune uscate 

Kg 650 GOST 28501-90

30
15300000-1 Mere , calitatea I, cu diametru nu mai 

mic de 6 cm., fără vătămături
Kg 1200 SM  243

31
15332290-3 Gem de mere, de prune în borcane de 

0,700kg 
Kg 1000

32
15320000-4 Suc de fructe (mere) şi legume 0,200g, 

cu pai
Buc. 7500 SM 1004

33
15613300-1

Crupe de hrişcă din boabe întregi, de 
fierbere rapidă, ambalat 1kg, calitate 
superioară

Kg 1500 GOST 5550-74

34
15614100-6 Orez şlefuit întreg, ambalat 1kg, calitate 

superioară
kg 2000 GOST 6292-93

35
15221000-3 Cașcaval (grăsime 50%),tare

 Kg 1000 PT MD 67-00400053-058:2001

36
15872400-5 Sare iodată pentru uz alimentar, în 

pachete de 1 kg
Kg 500 GOST 13830-97

37
15863200-7 Ceai negru, în pachete de 100gr.

Kg 80 GOST 1937-90
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38
15898000-9 Drojdie pentru panificaţie de 100gr

Kg 30 San Pin 2.3.2. 560-96

39
15870000-7 Condimente cu gust de găină 100 gr

kg 60

40
15872100-2 Piperi negru măcinat 10 gr

 pac 800 GOST 29050-91

41
15872300-4 Foi de dafin amb. pachet (15 gr.) 

buc 400 GOST 17549-81

42
15871100-5 Oţet-6% sticle de 0,5 l buc.

buc 300 PT MD 6700411795-146:2001

43
Bicarbonat de natriu în pachet de 500 gr.

buc 80 GOST 2156-76

44
15890000-3

Borş acru, praf 0,02 kg Kg 50 TU 91199-039-47531845-2006

45
15551320-4 Iaurt cu adaos de fructe, 1,2%, 115gr.

buc.
Buc. 5000 TU 9222-003-18255315

46
15131230-6 Safalade de vită, calitatea superioară

kg 1000 GOST 23670-79

47 15300000-1 Bostănei kg 500 GOST 26766-85

48 15300000-1 Castraveț kg 500 GOST 26766-85

49 15300000-1 Ardei dulci (borcănoși) kg 500 GOST 26766-85

50 15300000-1 Tomate (roșii) kg 500 GOST 26766-85

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 1-2 zile de la comandă pe parcur-
sul a.2015.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Date despre Participant obligatoriu
Garanţia pentru ofertă original obligatoriu
Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 

(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; obligatoriu
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova);

obligatoriu

Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

obligatoriu

Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare 
(pentru produse de origine animalieră)

copie– confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului;

obligatoriu

Certificat de conformitate, eliberat de 
Organismul Naţional de Verificare a 
conformităţii produselor

copia originalului, confirmată prin ştampila şi 
semnătura Participantului

obligatoriu

Paşaport sanitar al transportului copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului;

obligatoriu
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Lista fondatorilor operatorilor economici Copie- numele, prenumele, codul personal obligatoriu

Oferta de preţ original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

obligatoriu

Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului .

obligatoriu

Confirmare de deţinere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contractului de 
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului.

obligatoriu

Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calităţii sau contract cu un laborator

copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului.

obligatoriu

Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie 

Experienţa acumulată , performanţele ;

Volumul de producere, desfacere ;

Numărul şi calificarea personalului angajat

obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: 
IMSP Spitalul Raional Hîncești
Adresa: or. Hîncești, str.Mihalcea Hîncu 238

Tel:0269/23235, 060040113

Fax: 0269/23235 

E-mail: k.egor@rambler.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Lemnaru Andrian, jurist

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa IMSP Spitalul Raional Hîncești, cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii IMSP „SpitalulRaionalHînceşti ”

(b) datele bancare BC „VICTORIABANK” S.A. filiala nr. 18 

(c) codul fiscal 1003605151372

(d) contul de decontare 2224918127; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar c/b VICBMD2X491
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(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 24.06.2015
- pe adresa: or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 238, IMSP „Spitalul Raional Hînceşti ” blocul ”Statis-

tica”, LemnaruAndrian – jurist
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
IMSP Spitalul Raional Hîncești şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 24.06.2015, 10:00,
pe adresa or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 238, IMSP „Spitalul Raional Hînceşti ” blocul ”Statistica”, 
LemnaruAndrian – jurist

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 3% din valoarea totală a ofertei 
fără TVA în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Spitalul Raional Hîncești, cu nota “Garanția pentru ofertă 
la licitația publică nr. 573/15 din 24.06.2015”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii IMSP „Spitalul Raional Hînceşti ”

(b) datele bancare BC „VICTORIABANK” S.A. filiala nr. 18 

(c) codul fiscal 1003605151372

(d) contul de decontare 2224918127; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar c/b VICBMD2X491

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 574/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Turismului a Republicii Moldova

2. IDNO: 1009601000315

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică

4. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de editare

5. Cod CPV: 79970000-4

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării achiziționării serviciilor de editare confor-
mnecesităţilorAgenției Turismului a republicii Moldova(în continuare – Cumpărător)pentru perioada bugetară 
2015, este alocată suma necesară din: bugetul de stat.

Cumpărătorul invită operatorii economicei interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/servicii-

lor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-
sură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 79970000-4
Editare  ghidului turistic despre 
potențialul turistic al Republicii 

Moldova (englez)
Buc. 10 000

-Revista include descrieri și imagini des-
pre obiectivele turistice ale Republicii 
Moldova în limba engleză;
-30 % text si 70 % imagini;
-Format A4 (210x150 mm);
-36 pag + 4 pag. de copertă, ful-color, 40 pag, 
-36 hârtie cretată mată 150 gsm. 4+4 pag.
   de copertă hîrtie cretată 200 gsm,
-Laminare mată + UFO lac selective, 
  ambalată în peliculă.
-Broșurare – scoabe.
-Materialul  să fie machetat;

-Materialul (text și foto) va fi oferit de 
catre Agenția Turismului cîștigătorului 
concursului.

2
79970000-4 Editare  ghidului turistic despre 

potențialul turistic al Republicii 
Moldova (german)

Buc 5000

-Revista include descrieri și imagini des-
pre obiectivele turistice ale Republicii 
Moldova în limba germană;
-30 % text si 70 % imagini;
-Format A4;
-36 pag + 4 pag. de copertă, ful-color, 40 pag, 
-36 hârtie cretată mată 150 gsm. 4+4 pag. 
  de copertă hîrtie cretată 200 gsm,
-Laminare mată + UFO lac selective, 
  ambalată în peliculă.
-Broșurare – scoabe.
-Materialul  să fie machetat,;
-Materialul (text și foto) va fi oferit de 
catre Agenția Turismului cîștigătorului 
concursului.
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3

79970000-4

Editare  ghidului turistic despre 
potențialul turistic al Republicii 

Moldova (italian)
Buc 5000

-Revista include descrieri și imagini 
despre obiectivele turistice ale Republicii 
Moldova în limba italiană;
-30 % text si 70 % imagini;
-Format A4;
-36 pag + 4 pag. de copertă, ful-color, 40 pag, 
-36 hârtie cretată mată 150 gsm. 4+4 pag.
   de copertă hîrtie cretată 200 gsm,
-Laminare mată + UFO lac selective, 
ambalată în peliculă.
-Broșurare – scoabe.
-Materialul  să fie machetat;
-Materialul (text și foto) va fi oferit de 
catre Agenția Turismului cîștigătorului
 concursului.

4
79970000-4

Editare  ghidului turistic despre 
potențialul turistic al Republicii 

Moldova (francez)
Buc 5000

-Revista include descrieri și imagini 
  despre obiectivele turistice ale Republicii 
   Moldova în limba franceză;
-30 % text si 70 % imagini;
-Format A4;
-36 pag + 4 pag. de copertă, ful-color, 40 pag, 
-36 hârtie cretată mată 150 gsm. 4+4 pag.
   de copertă hîrtie cretată 200 gsm,
-Laminare mată + UFO lac selective, 
   ambalată în peliculă.
-Broșurare – scoabe.
-Materialul  să fie machetat;
-Materialul (text și foto) va fi oferit de 
  catre Agenția Turismului cîștigătorului
   concursului.

5 79970000-4 Editarea bucletelor promoționale 
(englez) Buc. 5 000

-Revista include descrieri și imagini des-
pre obiectivele turistice ale Republicii 
Moldova în limba engleză;

-30 % text si 70 % imagini;

-Format A5(210x150mm);

-Volum 36 pag + 4 pag. de copertă, ful-co-
lor, 40 pag, 

-Hîrtie - 36pag. hârtie cretată mată 100 
gsm. Coperta 4pag. hîrtie cretată 120 gsm,

-Tipar –foi ofset policromie 4+4. Coperta 
–ofset policromie 4+4, acoperire cu peli-
culă mată și UFO lac selectiv.

-Broșurare – scoabe.

-Materialul  să fie machetat;

-Materialul (text și foto) va fi oferit de ca-
tre Agenția Turismului cîștigătorului con-
cursului.
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6

79970000-4

Editarea bucletelor promoționale 
(german) Buc 3000

-Revista include descrieri și imagini des-
pre obiectivele turistice ale Republicii 
Moldova în limba german;

-30 % text si 70 % imagini;

-Format A5(210x150mm);

-Volum 36 pag + 4 pag. de copertă, ful-co-
lor, 40 pag, 

-Hîrtie - 36pag. hârtie cretată mată 100 
gsm. Coperta 4pag. hîrtie cretată 120 gsm,

-Tipar –foi ofset policromie 4+4. Coperta 
–ofset policromie 4+4, acoperire cu peli-
culă mată și UFO lac selectiv.

-Broșurare – scoabe.

-Materialul  să fie machetat;

-Materialul (text și foto) va fi oferit de ca-
tre Agenția Turismului cîștigătorului con-
cursului.

7

79970000-4

Editarea bucletelor promoționale 
(italian) Buc 3000

-Revista include descrieri și imagini des-
pre obiectivele turistice ale Republicii 
Moldova în limba italian;

-30 % text si 70 % imagini;

-Format A5(210x150mm);

-Volum 36 pag + 4 pag. de copertă, ful-co-
lor, 40 pag, 

-Hîrtie - 36pag. hârtie cretată mată 100 
gsm. Coperta 4pag. hîrtie cretată 120 gsm,

-Tipar –foi ofset policromie 4+4. Coperta 
–ofset policromie 4+4, acoperire cu peli-
culă mată și UFO lac selectiv.

-Broșurare – scoabe.

-Materialul  să fie machetat;

-Materialul (text și foto) va fi oferit de ca-
tre Agenția Turismului cîștigătorului con-
cursului.

8 79970000-4 Editarea bucletelor promoționale 
(francez) Buc 3000

-Revista include descrieri și imagini des-
pre obiectivele turistice ale Republicii 
Moldova în limba francez;

-30 % text si 70 % imagini;

-Format A5(210x150mm);

-Volum 36 pag + 4 pag. de copertă, ful-co-
lor, 40 pag, 

-Hîrtie - 36pag. hârtie cretată mată 100 
gsm. Coperta 4pag. hîrtie cretată 120 gsm,

-Tipar –foi ofset policromie 4+4. Coperta 
–ofset policromie 4+4, acoperire cu peli-
culă mată și UFO lac selectiv.

-Broșurare – scoabe.

-Materialul  să fie machetat;

-Materialul (text și foto) va fi oferit de ca-
tre Agenția Turismului cîștigătorului con-
cursului.
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9 79970000-4

Catalog de imagini turistice:

“Republica Moldova.

Vernisaj turistic”

Buc. 1000

-Culoarea 3305 (verde închis);

-Format 240X170 mm;

-Grosimea 7BC, 4+0 (cotor cusut cu ață);

-Interior 4+4 (color);

-Hârtie 130 gr/m2 (pentru imagini foto-
grafice color)

Total pagini 120;

-Copertă suplimentară coloră

 4 + 4, 150 gr/m2;

-Materialul să fie machetat;

-Ambalat în peliculă

-Materialul (text și foto) va fi oferit de că-
tre Agenția Turismului cîștigătorului con-
cursului.

10

79970000-4

Editarea calendarului promoțio-
nal bianual Buc 200

-Format A3(210x297);

-Volum (14 foi)/ 12 foi + 2 coperte (1 co-
perta anul 2016 + 1 coperta anul 2017);

-Hîrtie – 12 foi cretată 150 gsm. Coperta 2 
foi hîrtie cretată 250 gsm,

-Tipar –foi ofset policromie 4+4 ( pe două 
părți). Coperta –ofset policromie 4+0, aco-
perire cu peliculă mată și UFO lac selectiv.

- Materialul (text și foto) va fi oferit de ca-
tre Agenția Turismului cîștigătorului con-
cursului.

11

79970000-4

Editarea calendarului promoți-
onal Buc 200

-Format 210x100mm;

-Volum (13 foi) pe suport de carton;

-Hîrtie – 12 foi cretată 150 gsm. Coperta 1 
foi hîrtie cretată 250 gsm,

-Suport – carton 1,5 mm cașirat cu hîrtie-
cretată 115 gsm;

-Tipar –foi ofset policromie 4+4 Coperta 
–ofset policromie 4+0, acoperire cu peli-
culă mată și UFO lac selectiv.

-Materialul (text și foto) va fi oferit de ca-
tre Agenția Turismului cîștigătorului con-
cursului.

12

79970000-4

Set de fotografii
Set 200

-Format – A3 (297X420 mm)

-Hîrtie – Carton artistic, densitate – 400 
gsm

-Tipar – Ofset policromie 4+0

-Ambalare – Fiecare set ( 1 set = 30 foto-
grafii) ambalat în peliculă.

-Tiraj – 200 set (1 set= 30 fotogrfii).
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7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

31.07.2015/ la oficiul Agenției Turismului a RM /

adresa: mun.Chișinău, șos.Hîncești, 53, etajul 3, bir.310.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către 
Camera Înregistrării de Stat

copie confirmată prin semnătură şi ştam-
pila ofertantului

Extras din Registrul de Stat copie
Licenţa de activitate şi anexa copie confirmată prin semnătură şi ştam-

pila ofertantului
Informaţii generale despre ofertant(sediul ofertantului şi 
al filialelor acestuia)

confirmate prin semnătură şi ştampila 
ofertantului

Informaţii privind experienţa în domeniu şi buna reputa-
ţie care va include o listă a revistelor elaborate de acest 
gen, elaborate în ultimii 3 ani, care se confirmă prin 
prezentarea unor certificate

documente emise sau contrasemnate de 
beneficiari

Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanţ copie confirmată prin semnătură şi ştam-
pila ofertantului

Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind 
lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional

copie confirmată prin semnătură şi ştam-
pila ofertantului

Dotarea tehnică cu utilaj și echipament confirmată prin semnătură
Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesi-

onală si calificarea persoanelor responsabile pentru înde-
plinirea contractului.

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Agenția Turismului a RM

Adresa: mun.Chișinău, șos.Hîncești, 53, etajul 3, bir.310

Tel: +373(22)  226-634; 286-696

Fax: +373(22)  226-634

E-mail: info@turism.gov.md

Tatiana Buzdugan:

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Agenției Turismului, cu nota “Pentru setul 
documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Agenţiei Turismului

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat TREZMD2X; 

(c) codul fiscal 1009601000315; 



49

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

(d) contul de decontare [-]; 

(e) contul trezorerial 440115101020502; 

(f) contul bancar 2796601498900

(g) trezoreria teritorială Chișinău
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:

- pînă la:10:00
- pe:24.06.2015
- pe adresa:Agenţiei Turismului, mun.Chisinău, șos.Hîncești,53, etajul 3, biroul 310. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Agenției Turismului şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la:24.06.2015, 10:00,
pe adresa mun.Chișinău, șos.Hîncești,53, etajul 3, biroul 310

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară.

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Ghidighici
2. IDNO:  1007601009680
3. Tip procedură achiziție: Licitaţie publică
4. Obiectul achiziției: Produse alimentare la grădiniţa de copii nr.203 pentru II jumătate a anului  

2015
5. Cod CPV: 15800000-6
6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare  la grădiniţa de 
copii nr.203 pentru  II jumătate a anului 2015 conform necesităţilor  Primăria satului Ghidighici
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară a II jumătate a anului 2015, este alocată suma 
necesară din: bugetul local
 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă
[Bunirile/serviciile/lucrările 

necesare]
1 03221230-7 Ardei dulci  kg 100 Proaspeţi mărime mijlocie

2 15821200-1 Biscuiţi în asortiment  kg 100 Ambalate în cutii de carton 3 kg 
GOST24901-89

3 15821200-1 Biscuiţi de ovăs  kg 100 Ambalate în cutii de carton 3 kg 
GOST24901-89

4 15500000-3 Brînză de vaci-5%  kg 600  pungă  de 2,0 kg PT MD 67-00400053-058-
2006

5 15841000-5 Cacao pudră  kg 5 Cu conţinut redus de grăsime GOST 
108-76

6 15112000-6 Carne de găină  kg 850 Găini broiler congelat 
GOST03945356-001:2011

7 03212100-1 Cartofi  kg 3000 Proaspeţi mărime mijlocie 
GOST7176-85

8 15500000-3 Caşcaval – 72,5%  kg 100 Calitate superioară SM 218:20011

9 15863200-7 Ceai negru  kg 6,0 Calitate superioară 
1937-90

10 03221113-1 Ceapă  kg 450 Proaspătă mărime mijlocie
HG RM 929 din 31.12.09

11 15500000-3 Chefir – 2,5%  kg 600 În pachet de polietilenă GOST4989 
– 24

12 15625000-5 Crupe de griş  kg 100 În ambalaj cîte 1 kg GOST 7022 – 97

13 15800000-6 Crupe de orz  kg 100 În ambalaj cîte 1 kg GOST 5784-60

14 15613380-5 Crupe de ovăs  kg 150 În ambalaj cîte 1 kg GOST 5784-60

15 15613311-1 Crupe de porumb  kg 50 În ambalaj cîte 1 kg GOST 6002-69

16 15898000-9 Drojdie kg 4,0 Calitate superioară GOST 171-81

17 15612100-2 Făină din grîu kg 250 Calitate superioară GOST 26791-89

18 15332410-1 Fructe uscate kg 100 În asortiment

Licitaţia publică 575/15
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19 15800000-6 Hrişcă kg 150 Calitate superioară GOST 5550-74

20 15500000-3 Lapte – 2,5% litri 6500 În pachete de polietilenă 1,0 L 
GOST13277-79

21 15332200-6 Magiun din fructe 50 kg 50 Calitate superioară sterelizat GOST 
6929-88

22 03212213-6 Mazăre uscată kg 100 Calitate superioară GOST 6201-068

23 03221221-1 Mazăre verde kg 150 Calitate superioară GOST 15842-90

24 03222321-9 Mere proaspete kg 500 Mărime mijlocie

25 03221112-4 Morcovi kg 400 Mărime mijlocie 
HG RM 929 din 31.12.09

26 15800000-6 Napolitane kg 100 Calitate superioară GOST14031-68

27 15614100-6 Orez kg 300 Calit.1,şlefuit.întreg,rotund 
GOST6292-93

28 03142500-3 Ouă de găină buc 7500 De masă, dietice,categoria A  SM-
89:1997

29 15331427-6 Pastă de roşii kg 35 Calitate super.în borcane 700 gr.SM 
247:2004

30 15850000-1 Paste făinoase-Franzeluţa kg 300 Calitate super.cl.I grupa V GOST875-
92

31 15220000-6 Peşte congelat “Hec” kg 500 Fără cap măşcat GOST 20057-96

32 15800000-6 Piept de găină  kg 300 Calt.super, fără os GOST03945356-
001:2011

33 15811100-7 Pîine franzelă (0,53gr) buc 3000 Calit.1 fran.cu greutatea 0,40 gr.HG 775 
din 03.07.07

34 15811100-7 Pîine ovală (0,38gr) buc 3000 Calit.1 fran.cu greutatea 0,38 gr.HG 775 
din 03.07.07

35 03221240-0 Roşii kg 300 Proaspeţi, mărime mijlocie

36 15872400-5 Sare iodată kg 100 În pachet de 1 kg GOST 13830 – 97

37 03221111-7 Sfeclă roşie kg 350  Mărime mijlocie
HG RM 929 din 31.12.09

38 15500000-3 Smîntînă – 15% kg 150 În pachet poliet. 0,5 l GOST 78909 
– 08

39 15321000-4 Suc de fructe litri 1500 În asortiment limpezit tetrapac 1 l. 
GOST25892 – 83

40 15421000-5 Ulei de floarea soarelui kg 200 Rafinat dezodorizat în sticle de 5l 
GOST 1129 – 93

41
15500000-3 Unt de vaci – 72,5% kg 500 Din smîtînă dulce nesărat, fără adaus 

de grăsimi vegetal(0,200kg)     37 – 
91

42 03221400-0 Varză proaspătă kg 650 Mărime mijlocie
HG RM 929 din 31.12.09

43 03222210-8 Lămîe kg 80

44 15831000-2 Zahăr tos kg 1100 Din sfeclă calit.standart în saci de 50 
kg GOST 21 – 94

 
Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: _01.07.2015 pînî la 
31.12.2015, Primăria satului Ghidighici grădiniţa de copii nr.203 str.Mareevici 16 

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul 
Fiscal(valabilitatea certificatului-conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova)

Obligatoriu
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4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

5 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate 

copia originalului eliberat de Organismul 
Naţional de Verificare a conformităţii produselor, 
confirmată prin ştampila şi semnătura 
participantului

Obligatoriu

7
Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard.
Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
(pentru produse animaliere) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10 Paşaportul sanitar al transportului copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de CS Publică

Obligatoriu

11

Lista fondatorilor operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru 
produse alimentare) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

14
Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe 
o perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15
Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii  sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant
Obligatoriu

16
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de achiziţie 
de stat.

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie :

 Experienţa acumulată , performanţele ;

• Volumul de producere, desfacere ;

• Numărul şi calificarea personalului 
angajat ;

• Dotarea  tehnică ;

• Informaţii despre contractele executate în 
ultimii 3 ani;

• Lipsa reclamaţiilor de la beneficiarii

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Ghidighici

Adresa: satul Ghidighici str.A.Mateevici nr.2

Tel: (022)710331; 710604

Fax:(022) 710331

E-mail:maricica.danila1968@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Beţivu Maria

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 
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- Plata se efectuează în numerar sau  prin transfer în adresa Primăria satului Ghidighici, cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Primăria satului Ghidighici
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor-Trezoreria de stat
(c) codul fiscal   1007601009680
(d) contul de decontare    226614 
(e) contul trezorerial    430515101532801
(f) contul bancar TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială Mun.Chişinău, str.Puşchin,44

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 24.06.2015

- pe adresa: Primăria satului Ghidighici str.A.Mateevici,2. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primăriei satului Ghidighici şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 24.06.2015, 10:00,

pe adresa Primăria satului Ghidighici str.A.Mateevici,2 

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria satului Ghidighici str.A.Mateevici,2  cu nota “Garanția 
pentru ofertă la licitația publică nr. 575/15 din 24.06.2015”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii Primăria satului Ghidighici
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor-Trezoreria de stat
(c) codul fiscal   1007601009680
(d) contul de decontare    226614 
(e) contul trezorerial    461500000532801
(f) contul bancar TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială Mun.Chişinău, str.Puşchin,44

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 576/15 

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Învăţpmînt Tineret şi Sport Glodeni 
2. IDNO: 1009601000212
3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică
4. Obiectul achiziţiei:  Lucrări de eficientizare a consumului de energie la 

                                  Liceul Teoretic „Vasile Coroban” or. Glodeni 
5. Cod CPV: 45321000-3
6. Data publicării anunţului de intenţie: 
Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării lucrărilor de eficientizare a consumului 
de energie conform necesităţilor  Liceul Teoretic „Vasile Coroban” or. Glodeni 
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015 , este alocată suma necesară din: 
FEE.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 45321000-3
Lucrări de eficientizare a consumului 
de energie la Liceul Teoretic „Vasile 
Coroban” or. Glodeni 

Deviz de 
cheltuelipentru 
volumul total de 

lucrări

1

În conformitate cu 
documentaţiatehnică 
şi devizul de cheltuieli 
din caietul de sarcini.

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 01.06-2015-pînă la 
01.10.2015 Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţefaţă de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanţia pentru ofertă(DO-3) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Declaraţia privind eligibilitatea (DO-5) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Informaţiigeneraledespreofertant(DO-6) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Experienţa similară (DO-7) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original).
Autoritatea contractantă solicită ca 
cerinţă minimă pentru experienţa 
similară (formularul DO-7), încheierea 
şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin 
a unui contract: 
a) cu o valoare egală sau mai mare 
decît valoarea viitorului contract; sau
b) reconstrucţia/construcţia şi darea 
în exploatare a unor obiecte de o 
capacitate similară

Obligatoriu

Informaţii privind asocierea (DO-8) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Se completează în cazul în 
care există careva forme 
asociere

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Se completează în cazul în 
care există careva forme de 
subcontractare

Avizul Inspecţiei de Stat în 
Construcţii(DO-10)

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu
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Declaraţia privind personalul de 
specialitate(DO-11)

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotarea tehnică cu utilaj şi 
echipamen(DO-12)

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuţie (DO-13) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de 
înregistrare

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licenţa de activitate (inclusivanexa la 
Licenţă).

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar annual Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului. 
Lichiditatea generală trebuie să fie > 
100%.

Obligatoriu

Certificat de la organelle Inspectoratului 
Fiscal privind datoriile la buget

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualul calităţii Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie). 
Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmarea deţinerii a laboratoarelor proprii 
autorizateşiacreditateînmodulstabilit, sau a 
contractelor cu acestelaboratoare.

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altor beneficiari Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie). 
Cel puţin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de şantier (Certificat de atestare 
profesională)

Confirmatprinştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu
Perioada de garanţie a lucrarilor (informaţie) Min.  __3_________ani

Max. __5_________ani
Obligatoriu

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 1200000 ei
(În proporţie de 0.3- 0.6  din valoarea 
estimativă a contractului de achiziţie 
publică ce urmează a fi atribuit)

Obligatoriu

- 

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Învăţpmînt Tineret şi Sport Glodeni 
Adresa: or.Glodeni str. Suveranităţii 4 etajul II

Tel: / Fax: 0(249)2-27-48

E-mail: dits.contabilitate@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vasilovschi Alexandr - contabil pe achiziţie 

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcţia de Învăţpmînt Tineret şi Sport 
Glodeni cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii; Direcţia de Învăţpmînt Tineret şi Sport Glodeni 

(b) datele bancare;Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat 

(c) codul fiscal ; 1009601000212
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(d) contul de decontare ; 220100000005267

(e) contul trezorerial; 226622

(f) contul bancar ; TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială; or. Glodeni str. Suveranităţii 4 et I

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 24.06.2015

pe adresa: Direcţia de Învăţpmînt Tineret şi Sport Glodeni 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
or.Glodeni str. Suveranităţii 4 etajul II şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

La: 24.06.2015, 10:00, 

pe adresa or.Glodeni str. Suveranităţii 4 etajul II 

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa or.Glodeni str. Suveranităţii 4 etajul II cu nota “Garanţia pentru 
ofertă la licitaţia publică nr. 576/15 din 24.06.2015”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii; Direcţia de Învăţpmînt Tineret şi Sport Glodeni 

(b) datele bancare; Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal; 1009601000212

(d) contul de decontare; 220100000005267

(e) contul trezorerial; 226622

(f) contul bancar; TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială. or. Glodeni str. Suveranităţii 4 et I 

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 577/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga

2. IDNO: 1007601000665

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare pentru III semestr a anului 2015 

5. Cod CPV: 15800000-8

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare pentru

III semestr aanului 2015conform necesităţilor Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr-Lunga(în 
continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: buget de stat

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referinţă
15112130-6 Piept de pui  congelat  calitatea 

super. Ambalat in pachete 1 kg
200 kg GOST25391-82  PT MD67-

00400053-033:2008
15112130-6 Aripioare de pui conjgelat  categ 

super. Ambalat in pachete 1 kg
300 kg GOST25391-82

15112130-6 Pulpe de pui congelat  categ 
super. Ambalat in pachete 1 kg

200 kg GOST25391-82

15131130-5 Stomac de pui congelat  categ 
super. Ambalat in pachete 1 kg

150 kg GOST25391-82

15131130-5 Salam semiafumatCalitatesupe-
rioară  de tip zernistaia

50 kg Gost 23670-79

15131130-5 Salam semiafumatCalitatesupe-
rioară de tip Bavaria

50 kg Gost 23670-79

15131130-5 Crenvuşti fierte Calitate 
superioară

130 kg Gost 23670-79

15131130-5 Salam  Fiert de tip Doktorskaia 
calit. superioară

50 kg GOST 23670-79

15811100-7 Pîine din făină de grîu0,5 kg. 
calit.sup.

5000 buc. SM 173:1997

15811100-7 Pîine de secară 0.4 kg 90 buc. SM 173:1997

15850000-1 Paste făinoase clasa I calitatea 
superioară din sorturi tari Taiţei 
saci de hîrtie

90 kg GOST 875-92

15850000-1 Paste făinoase clasa I calitatea 
superioară din sorturi tari Cu 
formă creastasaci de hîrtie 16 kg

160 kg GOST 875-92
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15612210-6 Crupe de porumb. EXTRA 1 kg 100 kg

15612210-6 Crupeiacenevaia, calitatesuperio-
ară 1Kg calit I

100 kg

15612210-6 Crupe  de arpacaşînpachete 1Kg 
calit I

20 buc. PTMD67-38869887-004

15612210-6 Crupe  de meiînpachete 1Kg 
calit I

100 buc.

15831000-2 Zahăr-toscalitat I însaci 800 kg GOST 21-94

15421000-5 Ulei de răsăritărafinatşi deodorat 
însticle de 5 L

60 buc PT MD67- 05691233-001:2002

15331427-6 Pastă de roşii 25 %înborcane de  
0,500 kg

60 buc GOST 3343-89

15613000-8 Crupe de arnautsfărîmateCalit. 
Superioarăînpachete / 1Kg

150 buc. PTMD67– 38869887 – 005

15625000-5 Crupă de grişînpachete / 1kg 
calitatesuperioară

150 buc. GOST 7022-97

15613380-5 Fulgi de ovăzînpachete / 0,5 
Kgcalitsuperioară

100 buc. GOST 21149-93

15331133-8 Mazăre şlefuită întreagă în pa-
chete 1 kgcalitsuperioară

100 kg PTMD67-38869887-003

15331000-7 Castraveţimuraţi 3L. înborcane 100 buc GOST 20144-74

15331000-7 Tomateconservate cu verdeaţaîn-
borcane de 3 l

50 buc

15331000-7 Mazăreverdeconservată (din 
soiuri cu bob zbircit)  calit.super. 
înborcane de 0,425kg 

20 buc GOST 15842-90    SM 196

15890000-3 Ouă de găină cat.I dietice 7000 buc SM-89

15332419-4 Stafide  ambalat 0,2 kg 10 kg

15530000-2 Unt 72,5 % de vacă, cu grăsimi-
animaliere200 gambalajfolie

900 buc GOST 37-91

15541000-2 Brînză de vaci 9 % înpachetată5 
kg

300 kg PT MD 67-00400053058:2006

15550000-8 Chefir 2,5 % înpachet de po-
lietilenă0,5 L.

100 buc OST 4929-84

15550000-8 Biochefirînpachet de po-
lietilenă0,5 L.

1450 buc

15512200-2 Smîntînă 15 % înpachet de po-
lietilenă0,5 kg.

600 buc TU10.02.02.789.09-89 SM196

15543000-6 Caşcaval  cu cheag  tare 55%. 30 kg SM 218

15543000-6 Caşcavaltopit  rotund ambalata  
0,140grsegmentat

200 buc

15511100-4 Lapteproaspat la litru, 2,5 %,pas-
terizat

3000 litr gost 13277-79

15540000-5 Brînzică  glazurată 50gr 2500 buc

15821200-1 Napolitane cu lămăie 30 kg

15821200-1 Turte dulce glazurate cu majiun 90 kg SM DSTU 3781-2005

15821200-1 Biscuiţ  cu stafide şi nuci 50 kg

15821200-1 Covriji în pachete 0,5 kg 40 buc

15842300-5 Zefir alb cutii cîte 3,5 kg 50 kg
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15331130-7 Cartofi 3000 Kg Înplasă, calitativi de mărime nu 
maimică de 10x8 sm

15331130-7 Varză 1500 Kg În plasă, calitatea superioară

15331130-7 Morcov 350 Kg Înplasă, calitativi de mărime nu 
maimică de 14x5 sm

15331130-7 Sfeclă roşie 300 Kg Înplasă, calitativi de mărime nu 
maimică de 15x8 sm

15331130-7 Mere 200 Kg Înlăzi, calitativi de mărime nu 
maimică de 8x8 sm

15331130-7 Fasolealbeînpachete1 kg 150 Kg

15331130-7 Usturoi 10 Kg În saci, măşcat

15331130-7 Ceapă uscată 350 Kg Însaci, calitativi de mărime nu 
maimică de 6x6 sm

15331130-7 Castraveţi 100 kg

15331130-7 Pătrunjel verde 20 kg

15221000-3 Peştecongelat “Scumbria” fără 
cap 

50 kg GOST 20057-96Cu greitatea nu mai-
puţun de 0.250 gr-400gr./ 1 peşte

15221000-3 Peştecongelat “Hec” fără cap 50 kg GOST 20057-96Cu greitatea nu mai-
puţun de 0.250 gr-400gr./ 1 peşte

15221000-3 Fileu de peşte Pangasius 100 kg GOST 20057-96Cu greitatea nu mai-
puţun de 0.250 gr-400gr./ 1 peşte

15221000-3 Peşte  congelat “mintai” 150 kg GOST 20057-96Cu greitatea nu mai-
puţun de 0.250 gr-400gr./ 1 peşte

15614100-6 Orezşlefuitcalit.superioară, 
rotund înpachete / 1Kg

200 buc. GOST 6292-93

15614100-6 Orez rotund extra înpachete / 
1Kg

50 buc. GOST 6292-93

15613300-1 Crupe de hrişcă  din boabeîn-
tregiînpachete / 1Kg calitsupe-
rioară

150 buc. GOST 5550-74

15431100-9 Margarină 29% 70 kg PTMD6702730381-001:2006

15333000-1 Halva vegetală ambalată 30 kg GOST 6502-94

15872400-5 Sareiodatăînpachete / 1Kg 90 kg GOST 13830-97

15871270-7 Borşacruînpachete 0,020 gr 900 buc

15863200-7 Ceainegruînpachete 100gr.frunze 
măşcateceelone

110 buc ГОСТ  1938-90.

15898000-9 Drojdii pentru panificaţie 100gr 80 buc GOST 171-81

15872100-2 Piper negrumacinatînpa-
chete0,010 g

100 buc GOST 29050-91

15871200-6 Vanilină în pachetele 0,02 gr 200 buc Gost 16599-71

15841300-8 Cacao in pachete 0,100gr 40 buc GOST 108-76

15551300-8 Iaurt  cu pulpă de fructe 
1,8%,125gr

3000 buc

15331000-7 Majiunînasortimentambalaj12 kg 6 buc

15331130-7 Fructeuscateasorti (mere, prune, 
vişine, pere, piersicşialte)

100 buc saci 5 kg

15821200-1 Pesmeţi panificare 0.500kg 10 buc



60

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

15331132-1 Porumb dulce conservat 0.425 
kg

20 buc

15872400-5 Sare geamă 10 kg

15872200-3 Boia de ardei dulce0,17 gr 60 buc

15872200-3 amestec de legume uscate1,0 kg 20 pac

15872200-3 Condimente pentru morcov 20gr 50 buc

Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: 01.04.2015 pînăla 30.06.2015, __ Centrul de 
Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga, or. Ceadîr-Lunga

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat,con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila parti-
cipantului

Obligatoriu

5 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participan-
tului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate 
copia originalului eliberat de Organismul Naţio-
nal de Verificare a conformităţii produselor,con-
firmată prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard
Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
(pentru produse animaliere) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10 Paşaportul sanitar al transportului copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de CS Publică

Obligatoriu

11

Lista fondatorilor operatorilor economici– 
nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru pro-
duse alimentare) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

14
Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15
Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii  sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant
Obligatoriu



61

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

16 Certificat pentru confirmarea capacităţii execu-
tării calitative a contractului de achiziţie de stat.

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie :

 Experienţa acumulată , performanţele ;

• Volumul de producere, desfacere ;

• Numărul şi calificarea personalului anga-
jat ;

• Dotarea  tehnică ;

• Informaţii despre contractele executate în 
ultimii 3 ani;

• Lipsa reclamaţiilor de la beneficiarii

facultativ

  -   Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi fami-
liariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: __ Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga

Adresa: Ceadîr-Lunga str. Sanatornaia, 1

Tel:(0291)2-05-12

Fax:(022)2-05-12

E-mail: centru_recup@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Tatiana Costova- contabil

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Centrul de Recuperare pentru copii Cea-
dîr-Lunga, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii__ Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 1007601000665 

(d) contul de decontare : 440115101122201

(e) contul trezorerial: 3359502

(f) contul bancar: TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială: Mun Comrat

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la:  10:00

- pe:  24.06.2015

- pe adresa Ceadîr-Lunga str. Sanatornaia, 1
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Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr-Lungaşi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la:  24.06.2015, 10:00,

pe adresa Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr-Lunga, or. Ceadîr-Lunga str. Sanatornaia, 1

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Centrul de Recuperare Speranța, cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
licitaţia publică nr. 577/15 din 24.06.2015, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: __ Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr-Lunga

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 1007601000665 

(d) contul de decontare : 440115101122201

(e) contul trezorerial: 3359502

(f) contul bancar: TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială: Mun Comrat

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 578/15

1. Denumirea autorităţii contractante: INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL 
RAIONAL IALOVENI 

2. IDNO: 1003600157232  

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziției: produselor alimentare pentrusimestrul II a anului 2015

5. Cod CPV: 15800000-6

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produselor alimentare pentru  simestrul II 
a anului 2015 conform necesităţilor  IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI(în continuare – Cumpărător) 
pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: mijloacele CNAM şi sursele extrabugetare.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă
Lotul I

15511100-4 Lapte pasterizat L 10000 În pachet de polietelenă, 2,5%-1L, 
GOST 13277- 79

15510000-6 Chefir L 4000 În pachet de polietelenă 2,5% 
grăsime – 0,5 L

poziţii

15612100-2 Făină de grîu, cal. I, kg 50  cal. I, HG 520 din 22.06.2010

03211200-5 Crupe de porumb kg 250 ambalat  în saci 25 kg, GOST 6002-
69

15550000-44 Crupe grîu sfărîmate kg 400 ambalat  în saci  25 kg, GOST 
276--60

03211400-7 Crupe de Orz kg 500 ambalat  în saci 25 kg, GOST 5784-
61

03211500-8 Arpacaş kg 300 ambalat  în saci 25 kg, HG 520 din 
22.06.2010

15550000-64 Griş calitatea I kg 400 ambalat  în saci- 25 kg, GOST 7022-
97

03211600-9 Fulgi de ovăs kg 500 ambalat  în saci 25 kg, HG 520 din 
22.06.2010

03212212-9 Crupe de Hrişcă cu bob întreg kg 400 cu bob întreg, ambalat  în saci 25 
kg, HG 520 din 22.06.2010

03211300-6 Orez rotund şlefuit întreg  calit.I, kg 500 calit.I, ambalat  în saci- 25 kg, HG 
520 din 22.06.2012
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03212213-6 Mazăre uscată  şlefuită întreagă kg 100 ambalat  în saci- 25 kg, HG 1191 din 
23.12.2010

15331462-3 Mazăre verde calitatea superioară 
în borcane de 0,7 L

kg 50 (din soiuri cu bob zbircit)  calitatea 
superioară în borcane de 0,7 L, 
GOST 15842-90

15850000-1 Paste făinoase Spagheti, calitatea-I, kg 150 calitatea-I, ambalat în cutii cîte 10-
15 kg, HG 775 din 03.07.2007

15831000-2 Zahăr-tos  kg 1200 ambalat  în saci- 50 kg, HG 774 din 
03.07.2007

15331427-6 Pastă de tomate kg 120 25%, în borcane de 0,700 gr

15332410-1 Fructe uscate în asortiment kg 100 (mere-40%, prune-20%, prasa-
de-40%) ambalat  în saci- 25 kg, HG 
520 din 22.06.2010

15411100-3 Ulei de răsăritărafinat(5l ambalaj) L 250 (5l ambalaj), HG 434 din 27.05.2010
15811100-7 Pîine albă kg 6600 0,65 kg C-I,

15811100-7 Pîine de secară/grîu 0,6 kg C-II kg 1000 0,5 kg C-II
15821200-1 Biscuiţi  cu lapte topit cu greutatea 

25gr/bucată
kg 480 ambalat  în cutii 5 kg, GOST 

554901- 89
15811000-6 Covrigi calit. superioară kg 480 calit. superioară ambalat  în saci- 5 

kg, HG 775 din 03.07.2007
15800000-6 Puirefrigerat cu fierbererapidă, 

ambalat  cite 1-2  kg  puiul
kg 2300 HG 520 din 22.06.2010

15112000-6 Piept de pui dezosat refrigerat , 
ambalat a cite 1 kg , calit. I

kg 150 HG 520 din 22.06.2010

15530000-2 Unt  la bloc (bloc de pînă 10 kg) kg 700 Din smintină dulce nesărat 72,5% 
cu grăsimi animaliere, HG 221 din 
16.03.2009

03142500-3 Ouă dietetice de găină buc 2000 HG 520 din 22.06.2010
15872400-5 Sare iodată kg 200 ambalat  în saci- 25 kg, PTMD 

6700411795- 146:2001
15872400-5 Sare neiodată kg 70 ambalat  în saci- 25 kg.
15863200-7 Ceai negru în pachte de 100gr kg 60 în pachte de 100gr, GOST 1938-90
15870000-7 Frunze de dafin pachet 10gr pachete 100 pachet 10gr, HG 520 din 22.06.2010
15872200-3 Borş acru (praf) pachet 20,0 gr kg 20 pachet 20,0 gr

15871110-8 Oţet 6% l 80 1 L, HG 1403 din 09.12.2008

15221000-3 Peşte  (hec congelat, fără cap şi 
fără coadă.Greutatea nu mai puţin 
de  0,35-0,4 Kg./1 peşte)

kg 1200 HG 520 din 22.06.2010

LEGUME

03212100-1 Cartofi cu greutatea nu mai puţin 
100 gr/ buc. şi calibrul nu mai 
puţin de 50 mm  (3 luni) 

kg 2000 cu greutatea nu mai puţin 100 gr/ 
buc. şi calibrul nu mai puţin de 50 
mm. În saci, 25kg

03221400-0 Varză proaspătă (cu greutatea nu 
mai puţin de 2 kg/buc) (3 luni) 

kg 300 (cugreutatea nu mai puţin de 2 kg/ 
buc) neînfoiată. În saci, de 25kg

03221111-7 Sfeclă roşie, în saci, calitativi  (3 
luni)

kg 350 în saci, 200-300 gr/buc, În saci, de 
25kg

03221112-4 Morcov nu mai puţin 200 gr./buc. 
În saci, calitativi, de mărime medie 
(3 luni)

kg 300 nu mai puţin 200 gr./buc. În saci, 
de 25kg

03221113-1 Ceapă nu mai puţin 100 gr/buc, În 
saci, calitativi (3 luni) de mărime 
medie. (3 luni)

kg 200 nu mai puţin 100 gr/buc, În saci de 
25kg
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7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

Pînă la 31 decembrie 2015, iarpentru legume pînă la 30.09.2015

DDP - Franco destinație vămuit

TERMEN DE 3 ZILE LUCRATOARE DE LA SOLICITARE

La Depozitul IMSP SR Ialoveni

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Minim ani de experienţăspecificăînliv-

rareabunurilorşi/sauserviciilorsimilare
Nu se cere Nu

2 Capacitateaminimă de produceresauechipamen-
telenecesare

Nu se cere Nu

3 Valoareaminimă (suma) a unui contract indi-
vidual îndeplinitpeparcursulperioadei indicate 
(numărul de ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de banilichizisau capital circu-
lant, sau de resursecreditareînsumă de minim 
(suma)

Nu se cere Nu

5 Formularulinformativdespreofertant Conform formularului (F3.3),confirmatprinsem-
năturaşiştampilaparticipantului

Da

6 Garanţia pentru ofertă original Da
7 Formularulspecificațieitehniceșipreț Con-

form formularului F4.3 confirmatăprinsem-
năturașiștampilaparticipantului

Conform formularului F4.3 confirmatăprinsem-
năturașiștampilaparticipantului

Da

8 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat , 
confirmatprinaplicareasemnăturiişiştampileiPar-
ticipantului;

Da

9 Certificat de atribuire a contuluibancar copiaoriginaluluieliberat de bancadeţinătoare de 
cont– confirmatăprinsemnăturaşiştampila

Participantului;

Da

10 Certificat de efectuareregulată a plăţii

impozitelor,contribuţiilor

copiaoriginaluluieliberat de Inspectoratul Fiscal 
–

confirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipan-
tului

Da

11 Ultimul raport financiar copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampila

Participantului;

Da

12 Autorizaţie sanitară de funcţionare copia – confirmatăprinsemnaturăşiştampilaPar-
ticipantului;

Da

13 Certificat de conformitate – eliberat de Organ-
ismulNaţional de Verificare a conformităţiipro-
duselor

copiaoriginalului, confirmatăprinştampi-
laşisemnăturaParticipantului

Da

14 Paşaportul sanitar pentru transport copie – confi–matăprinsemnăturaşiştampilaPar-
ticipantului, - eliberat de CSP

Da

15 autorizaţiasanitarăveterinară de funcţionare copiasemnatăşiştampiltă de participant. Da
16 Declaraţiaprivindconduitaeticăşineimplicareaîn-

practicifrauduloaseşi de corupere (F3.
original confirmatprinsemnăturaşiştampilaPar-
ticipantului (conform IPO);

Da

17 Lista fondatorilor operatorilor economici ( nume, prenumele, codul personal); Da
18 Confirmareadisponibilităţiifrigiderelor de păstra-

re a mărfii, contract de arendă a acestora
copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampilaPar-
ticipantului

Da
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19 Bunurileagroalimentareecologicesaucele din 
perioada de conversiune la celeecologiceeliberat 
de organizmulNaţional de InspecţieşiCertificare 
a produseloragroalimentare

Certificateliberat de organizmulNațional de 
InspecțieșiCertificare a produseloragroalimen-
tare-copie

Da

20 Documenteobligatorii la procurareaproduselor de 
panificaţie -certificat de calitateşi de provinienţă 
a materiei prime(făină,grîu) 

copieconfirmatăprinştampilaşisemnăturaPartic-
ipantului

Da

21 Confirmare de deţinere a stocului de făină/ 
grîu,necesarîndepliniriicontractului de 
achiziţiepe o perioadă de celpuţin 10 zile

copieconfirmatăprinştampilaşisemnăturaPartic-
ipantului

Da

22 Certificat de deţinere a laboratoruluiatestatpen-
truefectuareacontrolului permanent asupracali-
tăţiisau contract cu un laborator.

copieconfirmatăprinştampilaşisemnăturaPartic-
ipantului

Da

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI
Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.7
Tel: (0268) 2-11-86
Fax: (0268) 2-22-68
E-mail: imsp-sr-ialoveni@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile:

Leorda Tatiana, jurist, etajul III -  biroul nr.31, tel. (0268)2-11-86
- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-

carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI, 
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii   IMSP Spitalul raional Ialoveni; 
(b) datele bancare BC “Banca de Economii” SA; 
(c) codul fiscal  1003600157232; 
(d) contul de decontare 2251832498218; 
(e) contul bancar BECOMD2X632; 
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
- pînă la: 10:00
- pe: 24.06.2015
- pe adresa: IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI, or. Ialoveni, str. Al. Cel Bun, nr.7, etajul III 

-  biroul nr.31.
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
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Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
IMSP Spitalul raional Ialoveni  şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
la: 24.06.2015, 10:00,
- pe adresa or. Ialoveni, str. Al. Cel Bun, nr.7, etajul III -  biroul nr.31. 

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %  în formă de: 

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Spitalul raional Ialoveni  , cu nota “Garanția pentru ofertă la 
licitația publică nr. 578/15 din 24.06.2015”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii   IMSP Spitalul raional Ialoveni; 
(b) datele bancare BC “Banca de Economii” SA; 
(c) codul fiscal  1003600157232; 
(d) contul de decontare 2251832498218; 
(e) contul bancar BECOMD2X632; 

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 579/15

1. Denumirea autorităţii contractante:Direcția Învăţămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni

2. IDNO: 33879866

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: produse alimentare pentru Tabara de odihnă pentru copii „Stejărel”

5. Cod CPV: 15800000-8

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Procurarea produselor alimentare 
pentru Tabara de odihnă pentru copii „Stejărel”conform necesităţilor Direcția Învăţămînt(în continuare 
– Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: buget local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicita-
tă, Standarde de referinţă

1 15542000-9 BRÎNZĂ DE VACI 9% KG. 180 GOST-13277-79

2 15550000-8
BRÎNZICĂ GLAZURATĂ CU 
CIOCOLATĂ (50GR.) KG. 1800 SF38582269-005.2011

3 15841000-5 CACAO PRAF KG. 6 GOST 908-2004

4 15113000-3
CARNE DE PORC (MACRĂ) 
PROASPĂTĂ KG. 276 GOST 770-55

5 15111100-0
CARNE DE VITĂ (MACRĂ) 
PROASPĂTĂ KG. 120 GOST 770-55

6 15542100-0 CAşCAVAL 50% KG. 60 GOST-7616-85

7 15863200-7 CEAI NEGRU KG. 6 GOST 1939-90

8 15500000-3 CHEFIR 2.5% LITRU 600 GOST-13277-79

9 15811200-8
CORNIşOR CU MAGIUN (100 
GR.) BUC. 5400 GOST-5667-65

10 15613380-5 FULGI DE OVĂS KG. 100 GOST-21149-97

11 03211900-2 CRUPA DE GRIş KG. 75 GOST-7022-97

12 03211900-2 CRUPA DE GRÎU KG. 150 GOST-5784-60/1

13 15898000-9 DROJDII USCATE KG. 2.7 SAN PIN 560
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14 15612100-2
FĂINĂ DE GRÎU  CAL. SUPE-
RIOARĂ KG. 400 GOST-26574-85

15 15811100-7
FRANZELĂ DE FĂINĂ DE 
GRÎU C.S. KG. 2910 GOST-5667-65

16 15872300-4 FRUNZĂ DE DAFIN KG. 1.8 GOST 17594-91

17 15112130-6 GĂINI ÎNTREGI PROASPETE KG. 378 RTMD-67-0040053-00

18 03211900-2 HRIşCĂ KG. 75 RTMD-67-388-698-87

19 15551300-8 IAURT 100 GR. BUC. 2700 GOST-13277-79

20 15555100-4 ÎNGHEŢATĂ 100 GR. BUC. 1500  

21 15511000-3 LAPTE 2,5% PASTEURIZAT LITRU 1860 GOST-13277-79

22 15332270-7 MAGIUN DE MERE KG. 180 GOST-6929

23 03212213-6 MAZĂRE USCATĂ KG. 175 RTMD-67-38869887

24 03221221-1
MAZĂRE VERDE 
CONSERVATĂ KG. 45 GOST-15842

25 03211300-6 OREZ KG. 175 GOST-63

26 15871100-5 OŢET DE MASĂ LITRU 2 GOST 17594-91

27 03142500-3 OUĂ DE GĂINĂ BUC. 6480 SM-86-96

28 15850000-1
PASTE FĂINOASE CAL.
SUPERIOARĂ KG. 165 SMS191.1999

29 15331425-2 PASTĂ DE ROşII 25% KG. 60 SM 2472004

30 03311000-2
PEşTE «MINTAI» (CONGE-
LAT FĂRĂ CAP) KG. 336 VAC800814-MNO

31 15872100-2 PIPER NEGRU MĂCINAT KG. 1.8 GOST 17594-91

32 15131230-6
SALAM FIERT CU MEM-
BRANĂ NATURALĂ KG. 90  

33 15872400-5 SARE IODATĂ KG. 150 GOST-15838-97

34 15872400-5 SARE DE LĂMÎIE KG. 1.8 GOST-908-2004

35 15512000-0 SMÎNTÎNĂ 15% KG. 72 SF03947208-006-2009

36 15321000-4 SUC DE FRUCTE LITRU 480 SM-183-2003

37 15850000-1 TĂIŢEI CU OU ROLLTON KG. 36  

38 15411100-3
ULEI DE FLOAREA SOARE-
LUI RAFINAT LITRU 300 SM55.1994

39 15530000-2
UNT 72,5% 
«CRESTIANSCOIE» KG. 342 GOST-37-97

40 15831000-2 ZAHĂR TOS KG. 400 GOST-21-94

41 15981100-9
APĂ MINERALĂ 
NECARBOGAZOASĂ LITRU 3000

SR 4450/97
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6.Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: 20.06.2015 pînăla 31.08.2015, __ Direcția 
Învăţămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat,con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila parti-
cipantului

Obligatoriu

5 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participan-
tului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate 
copia originalului eliberat de Organismul Naţional 
de Verificare a conformităţii produselor,confirmată 
prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard
Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
(pentru produse animaliere) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10 Paşaportul sanitar al transportului copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de CS Publică

Obligatoriu

11

Lista fondatorilor operatorilor economici– 
nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru pro-
duse alimentare) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila parti-
cipantului

Obligatoriu

14
Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15
Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii  sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant
Obligatoriu

16 Certificat pentru confirmarea capacităţii execu-
tării calitative a contractului de achiziţie de stat.

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie :
 Experienţa acumulată , performanţele ;
• Volumul de producere, desfacere ;
• Numărul şi calificarea personalului angajat 
;
• Dotarea  tehnică ;
• Informaţii despre contractele executate în 
ultimii 3 ani;
• Lipsa reclamaţiilor de la beneficiarii

Obligatoriu
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  -   Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi fami-
liariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învăţămînt

Adresa: Consiliul raional Strășeni, str. M. Eminescu 28

Tel:(0237) 2-24-89

Fax: (0237) 2-79-04

E-mail: vaniusha.ursu@yahoo.com

Numele şi funcţia persoanei responsabile:Ursu Ion- specialist principal în domeniul achizițiilor 
publice din cadrul D.A.D.E.T.

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Consiliul raional Strășeni, cu nota “Pentru 
setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii__ Direcția Învăţămînt

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 33879866

(d) contul de decontare : 220100000001021

(e) contul trezorerial: 226632

(f) contul bancar: TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială: or. Strășeni

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la:  10:00

- pe:  24.06.2015

- pe adresa: Consiliul raional Strășeni, str. M. Eminescu 28, et. 2, bir. 215

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Consiliului raional Strășenişi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 24.06.2015, 10:00,
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Consiliul raional Strășeni, str. M. Eminescu 28, et. 2, bir. 215

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Consiliul raional Strășeni, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licita-
ţia publică nr. 579/15 din 24.06.2015, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Direcția Învăţămînt

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 33879866

(d) contul de decontare : 220100000001021

(e) contul trezorerial: 226632

(f) contul bancar: TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială: or. Strășeni

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 580/15

1. Autoritatea contractanta:IMSP Spitalul Raional Ungheni

2. IDNO:1003609150409

3. Procedura achiziţiei: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziţiei: Ascensor de pasageri ,inclusiv montarea

5. Codul CPV: 42416100-6

6. Data publicarii anuntului de intenţie:

Această invitaţie la licitaţie este  îtocmită  în scopul achiziţionării Ascensor de pasageri ,inclusiv montarea. 
conform necesităţilor IMSP Spitalul Raional Ungheni(în continuare – Cumpărător) pentru anul de activitate 
2015, este alocată suma necesară din sursele CR Ungheni.

IMSP Spitalul Raional Ungheni invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Cum-
părătorului, să participe la licitaţie privind livrarea următoarelor bunuri:Conform Listei pentru achiziţionarea 
ascensor de pasageri,inclusiv montarea şi graficului livrării. (F 4.1).

Bunurile/serviciile Cantitatea si locul livrării/prestării lor Termenul de livrare/prestare

Ascensor  de pasageri (electric pentru 
spitale),inclusiv servicii de montare 1

[număr de zile, luni sau date calendaris-
tice, grafice de livrare a bunurilor/pre-
stare a serviciilor]

Sarcina(kg)nr. de pasageri 1000 kg, 13 pasageri 20-30 zile

Viteza nominală(m/s) 1,0 m/s

Nr.de staţii 2

Numerotarea stațiilor 1/2

Înălțimea de ridicare,mm 4000

Înălțimea uiltimului etaj,mm 4500

Înălțimea fundaturii puțului,mm 1500

Înălțimea puțului,mm 10 000

Camera de mașini Cu camera de mașini 

Dimensiunile puțului  (lățimea,adân-
cimea),mm 1950*2600

Sistemul de dirijare Cu microprocesor

Tipul troliului Fără reductor, dirijare cu invertor de 
frecvenţă
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Sursa de alimentare 380V; 3 faze; 50Hr; 8,5kW

Rezistenţa la foc E30

Rezistenţa seismică 8 baluri

Cabina

Dimensiunile cabinei (lățimea,adânci-
mea,înălțimea)mm Pereţii 

Podul 

Uşile 

Podeaua

1250*2350*2200

- din oţel inoxidabil

- din oţel inoxidabil

- deschidere automată centrală VVVF 
-din oţel inoxidabil

- din granit artificial negru

Oglindă 

Balustradă din inox 

Ventilator

Panou de comanda:

-displeu LCD

-butoane din inox cu iluminare

-indicator suprasarcină

-interfon

-iluminare de avarie

-indicatror de direcție

Uşile de palier

Înălţime 

Lăţime

-2000                     

-900

Deschidere automată centrală                                      
-din oţel inoxidabil

Îrămarea uşilor de palier la fiecare etaj Din oţel inoxidabil

Butoanele la fiecare etaj Din inox cu iluminare și indicator de 
etaj

Anul de fabricare 2014-2015

Executarea Conform NRS 35-03-60:2003

 

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale : ,DDP - IMSP SR Ungheni, in ter-
men de 20-30 de zile dupa semnarea contractului.
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Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumireadocumentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de docu-
ment

Obligativitatea

1 Oferta de pret confirmatăprinaplicareasemnătu-
riişiştampileiParticipantului

Obligatoriu

2 Certificat de înregistrare a între-
prinderii-copie

emis de Camera Înregistrării de 
Stat,confirmată prin aplicarea semnătu-
rii şi ştampilei participantului:

Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistemati-
că a plăţii impozitelor,contribuţi-
ilor-copie

eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabi-
litatea certificatului-conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova):

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie-confirmată prin semnătura şi 
ştampila participantului

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului.

Obligatoriu

6 Declaraţia privind conduita etică 
şi neimplicarea în practici frau-
duloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Stan-
dart.

Obligatoriu

7 Cerificate de  conformitate sau 
alt certificat

copie originalului eliberat de Organiz-
mul National De Verificare a confor-
mitatii– confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului

Obligatoriu

8 Garantia pentru oferta Conform F3.2 din Documentatia Stan-
dart. 

Obligatoriu

 Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiari-
za cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul raional Ungheni

Adresa:or.Ungheni, str.Naţionala nr.37 

Tel:0(236)-2-51-49, 

Fax:0(236)-2-21-94

E-mail:imsp-sr-ungheni@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile:Crijevschi Ludmila vice director pe economie 0236-2-81-
01

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Pentru 
setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii I.M.S.P. Spitalul raional Ungheni

(b) datele bancare :BC MoldindconbankSAfil. Ungheni;str.Boico nr.2
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(c) codul fiscal :C/f 1003609150409; 

(d) contul de decontare :C/d 2251546246; 

(e) contul trezorerial [indicaţi] ; 

(f) contul bancar: MOLDMD2X346; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţielipsesc operatorul eco-
nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 24.06.2015

- pe adresa:  IMSP SR Ungheni or Ungheni ,str.Nationla 37 , anticamera-secrear 

Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30de zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
IMSP SR Ungheni  şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 24.06.2015, 10:00,

pe adresa or.Ungheni ,str.Nationala 37, biroul directorului 

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _1,0_%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP SR Ungheni, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia pu-
blică nr. 580/15 din 24.06.2015, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni

(b) datele bancare :BC Moldindconbank SA fil. Ungheni  ;str.Boico nr.2

(c) codul fiscal :C/f 1003609150409; 

(d) contul de decontare :C/d 2251546246; 

(e) contul trezorerial [indicaţi] ; 

(f) contul bancar: MOLDMD2X346; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 581/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Fondul pentru Eficiență Energetică

2. IDNO: 43689016

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică

4. Obiectul achiziției:Multifunctional Color Laser Printer/Scanner/Copier (MFP) 

5. Cod CPV: 30190000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Multifunctional Color Laser Printer/Scan-
ner/Copier (MFP), conformnecesităţilor Fondului pentru Eficiență Energetică, (în continuare – Cumpărător) 
pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: Bugetul de stat.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solici-
tată, Standarde de referinţă

1 30190000-7 Multifunctional Color Laser Printer/Scanner/
Copier (MFP) 1 Format max  - A3

Vitezaimprimare color A4 - de la 30 p/m 
Automat Duplex 

Vitezascanare/copiere color A4 – de la 30 
p/m Automat Duplex 

Resolutieimprimare  - de la 1200 dpi

Resolutiescanare  - de la 600 dpi

Port - Ethernet (RJ-45)  / USB

Functii - Printare / Scanare / Copiere

Cartridge tip - Indi-
vidual Color/inclus
Garantia minimă – 2 
ani

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

Pînă la 14zilecalendaristice

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

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

3 ani Da

Capacitatea minimă de producere sau 
echipamentele necesare

Nu se cere Nu
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Valoarea minimă (suma) a unui contract individual

îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul 
de ani)

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

Date despre participant Date despre participant (Denumirea firmei, 
adresa juridica, anul

înregistrării, telefon, fax, e-mail, forma 
organizatorico-juridică, 

fondatorii, administratorul, numărul de 
angajați, circuitul pe piața internă, date 
bancare);

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii Certificat de înregistrare a întreprinderii – 
copie – emis

de Camera Înregistrării de Stat (sau extras);

Da

Certificat de atribuire a contului bancar Certificat de atribuire a contului bancar – 
eliberat de banca deţinătoare de cont

Da

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor – copie – eliberat de 
Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului 
- conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova);

Da

Garanția pentru ofertă Garanția pentru ofertă Da
Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în

practici frauduloase şi de corupere

Declarația privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Da

Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică Copia pașaportului tehnic sau descrierea 
tehnică.

Da

Garanția Bunului Garanția Bunului (document separat cu 
condițiile de garanție)

Da

Operatorii economici interesați pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiari-
za cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Fondul pentru Eficiență Energetică

Adresa: mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel mare și Sfânt 180,etaj 6, biroul 608.

Tel:062187094

Fax: 22 000 802

E-mail: ana.popescu@fee.md

Numele și funcția persoanei responsabile:Ana POPESCU, contabil

- Setulde documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set;

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Fondului pentru Eficiență Energetică cu 
nota “Pentru setul documentelor de licitație”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plății: Fondul pentru Eficiență Energetică
(b) codul fiscal : 43689016
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(c) contul de decontare: 22512497453
(d) contul bancar: AGRNMD2X723

BC „Moldova Agroindbank” SA, fil. Chişinău - Centru

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și 
dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 24.06.2015
- pe adresa: Fondul pentru Eficiență Energetică, mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, 

etaj 6, biroul 608.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică a membrilor grupului de lucru al Fondului pentru Eficiență Ener-
getică şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie.

•	 la: 24.06.2015, 10:00,

•	 pe adresa: Fondul pentru Eficiență Energetică, mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etaj 6.

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de: 

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Fondului pentru Eficiență Energetică, cu nota “Garanția pentru 
ofertă la licitația publică nr.581/15 din 24.06.2015, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plății: Fondul pentru Eficiență Energetică
(b) codul fiscal : 43689016
(c) contul de decontare: 22512497453
(d) contul bancar: AGRNMD2X723

BC „Moldova Agroindbank” SA, fil. Chişinău - Centru
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Licitaţia publică 582/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Valea Perjei, raionul Cimișlia

2. IDNO:  1007601008812 

3. Tip procedură achiziție: licitație publică  (repetată)

4. Obiectul achiziției:Alimentarea cu apa, evacuareasiepurareaapeloruzate din

s.ValeaPerjei, r-nulCimislia. Etapa II.   

5. Cod CPV: 45232424-0, 45232150-8

6. Data publicării anunțului de intenție:

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării lucrărilor, Alimentarea cu apa, evacuarea 
si epurarea apelor uzate din s.Valea Perjei, r-nul Cimislia. Etapa II conform necesităţilor    Primăriei  
s.Valea Perjei, raionul Cimișlia (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată 
suma necesară din: fondul ecologic 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refe-

rinţă

1. 45232424-0, 
45232150-8

Alimentarea cu apa, evacuareasie-
purareaapeloruzate din s.ValeaP-
erjei, r-nulCimislia. Etapa II.  

proiect 1 Conform listeicantităților de 
lucrări

7. Termenul de executare solicitat și locul destinației finale:  6 luni / s.Valea Perjei, raionul Cimișlia 

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințefață de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă (DO-3) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Declarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Informațiigeneraledespreofertant (DO-6) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu
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Experiența similară (DO-7) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original).

Autoritatea contractantă solicită ca cerință mini-
mă pentru experiența similară (formularul DO-7), 
încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin 
a unui contract: 

a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea 
viitorului contract; sau

b) reconstrucția/construcția și darea în exploatare 
a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Se completeazăîn-
cazulîn care ex-
istăcarevaformea-
sociere

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Se completeazăîn-
cazulîn care ex-
istăcarevaforme 
de subcontractare

AvizulInspecției de Stat înConstrucții (DO-10) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Declarațiaprivindpersonalul de specialitate (DO-
11)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Dotareatehnică cu utilajșiechipamen (DO-12) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusivanexa la Licenţă). Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Ultimulraportfinanciaranual Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului. 

Lichiditatea generală trebuie să fie > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organeleInspectoratului Fiscal 
privinddatoriile la buget

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Manualulcalității Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie). 

Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmareadeținerii a laboratoarelorpropri-
iautorizateşiacreditateînmodulstabilit, sau a 
contractelor cu acestelaboratoare.

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Listafondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altorbeneficiari Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie). 

Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestareprofe-
sională)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferenteofertei Formularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu
Perioada de garanție a lucrarilor (informație) Min.     2  ani

Max.    3  ani

Obligatoriu
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Ciframedieanuală de afaceripeultimii 3 ani 700000,00 lei

(Înproporție de 0,3-0,6 din valoareaestimativă 
a contractului de achizițiepublicăceurmează a fi 
atribuit)

Obligatoriu

 
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante:Primăria s.Valea Perjei, raionul Cimișlia.
Adresa: Primăria s.Valea Perjei, raionul Cimișlia
Tel:  024134437
Fax: 024134236
E-mail: primvaleaperjcim@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Valentina Ciobanu, președintele grupului de lucru

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Primăria s.Valea Perjei, raionul Cimișlia, 
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii MF TT Cimișlia , Primăria s.Valea Perjei, raionul Cimișlia ;
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;
(c) codul fiscal 1006601000037;
(d) contul de decontare  226637;
(e) contul trezorerial 11556442942;
(f) contul bancar TREZMD2X ;
(g) trezoreria teritorială MF TT Cimișlia ,Bugetul Primăriei s.Valea Perjei, raionul Cimișlia ;
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul eco-
nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
- pînă la: 10:00
- pe: 24.06.2015

pe adresa: MF TT Cimișlia , Bugetul Primăriei s.Valea Perjei, raionul Cimișlia
Ofertele întîrziate vor fi respinse.  
Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primăriei s.Valea Perjei, raionul Cimișliaşi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 24.06.2015, 10:00,
pe adresa Primăriei s.Valea Perjei, raionul Cimișlia
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1  %. în formă de: 

a) scrisoare de garanţiebancară;
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b) transfer la contul autorității;
c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăriei  s.Valea Perjei, raionul Cimișlia
cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 582/15 din 24.06.2015”, conform următoarelor 
detalii: 
(a) beneficiarul plăţii MF TT Cimișlia , Primăria s.Valea Perjei, raionul Cimișlia ;
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;
(c) codul fiscal 1006601000037;
(d) contul de decontare  226637;
(e) contul trezorerial 11556442942
(f) contul bancar TREZMD2X ;
(g) trezoreria teritorială MF TT Cimișlia, Bugetul Primăriei s.Valea Perjei, raionul Cimișlia ;

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 583/15

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

2. IDNO: 1003600152570

3. Tip procedură achiziţie: LICITAŢIE PUBLICĂ

4. Obiectul achiziţiei: produse alimentare pentru II jumatate a anului 2015 

5. Cod CPV: 15000000-8

6. Data publicării anunţului de intenţie:

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produselor alimentare pentru II jumatate 
a anului 2015conformnecesităţilorIMSP Spitalului Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii(în continuare 
– Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: CNAM.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucră-
rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

  1 15811100-7 Pîine  din făină de calitatesuperioară kg 5000 Gost 28808-90

2 15812200-5 Covrigi calitate superioară kg 100 Gost 30355-96

         3 15821200-1 Biscuiţi pentru copii kg 100 Gost 30354-96

         4 15511000-3 Lapte 2,5% kg 5000 Gost 13277-79

5 15551000-5 Chefir 2,5% kg 800 Ost 4929-84

6 15540000-5 Brînza 5% kg 650 PT MD 67-00400053-
058:2006

7 15512000-0 Smîntîna 10% kg 200 TU 10.02.02.789-09

8 15530000-2 Unt cu grăsimi 72,5% kg 450 Gost 37-91

9 15551000-5 Biochefir 2,5% kg 1000 Ost 4929-84
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10 15613319-7 Crupe de grîu kg 400 GOST 276-60

11 15613300-1 Crupe de orz kg 300 Gost 5784-60

12 15625000-5 Crupe de griş kg 400 Gost 7022-97

13 15613100-9 Fulgi din ovaz kg 400 GOST 21149-93

14 15613311-1 Crupe de porumb kg 300 Gost 6002-69

15 15612100-2 Făină de grîu c/s kg 100 SM202:2000

16 15850000-1 Fidea lungă c/s kg 150 Gost 8875-92

17 15831000-2 Zahăr tos kg 800 Gost 21-94

18 15112000-6 Fileu de găină (casolete) kg 400

19 15112000-6 Găinicongelate cu fierbererapidă kg 2500 Gost 2539-82

20 03142500-3 Ouă dietetice buc 5200 SM-89

21 15321600-0 Suc de mere limpede L 200

22 15322100-2 Suc de roşii L 300

23 15421000-5 Ulei vegetal rafinat L 250 Gost 1129-93

24 15842310-8 Caramele cu magiun kg 100

25 15812100-4 Napoletane kg 30 Gost 14031-68

26 15812200-5 Zefir alb, roz, fără ciocolată kg 40 Gost 6441-96

27 15332230-5 Marmelada kg 10 Gost 6442-89

28 15221000-3 Peşteheccongelat f/cap kg 400 STAS-20057-96

29 15511600-9 Lapte condensat kg 50

30 15613000-8 Hrişcă kg 500 Gost 5550-74

31 15614100-6 Orez rotund întreg kg 600 Gost 6292-93
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32 15872400-5 Sare iodată kg 50

33 15863200-7 Ceai negru kg 30

34 15870000-7 Condimentepentrusupe (ţelină, verdeaţă) kg 5

35 15332412-5 Stafide kg 5

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 

- Termenul de livrare/prestare/executare solicitat: Prima zi de la înregistrareacontractului – 
31.12.2015

- Locul destinaţiei finale: mun. Chişinău, str. Lomonosov 49

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

DOCUMENTE OBLIGATORII:
1 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul 

Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei Participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova);

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului

Obligatoriu

5 Certificat de conformitate eliberat de Or-
ganismul Naţional de Verificare a confor-
mităţii produselor

Copia originalului, confirmată prin ştampila şi semnătura 
Participantului

Obligatoriu

6 Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere 

Formularul (F3.4); Obligatoriu

7 Date despre participant Original- confirmate prin semnătura şi ştampila Partici-
pantului

Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Prezentată în modalitatea prevăzută în pct. F 3.2 Obligatoriu

9 Oferta Original- potrivit modelului prevăzut în pct. F 3.1, confir-
mată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Obligatoriu

10 Lista fondatorilor economici Nume, prenume, cod personal Obligatoriu

11 Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţio-
nare (pentru produsele alimentare)

Copie, eliberată de CSP, confirmată prin aplicarea semnă-
turii şi ştampilei Participantului;

Obligatoriu
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12 Paşaportul sanitar al transportului Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului;

Obligatoriu

13 Autorizaţie sanitară de funcţionare pentru 
toate produsele alimentare  

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului;

Obligatoriu

Documentele obligatorii la procurarea produselor de panificaţie:

1 Certificat de calitate  şi deprovenienţă a 
materiei prime  (făină , grîu )

Copie, confirmatăprinsemnăturaşiştampilaparticipantului . Obligatoriu

2 Confirmare de deţinere a stocului de 
făină/grîu, necesarîndepliniriicon-
tractului de achiziţiepe o perioadă de 
celpuţin 10 zile

Copie, confirmatăprinsemnăturaşiştampilaparticipantului. Obligatoriu

3 Certificat de deţinere a laboratorulu-
iatestatpentruefectuareacontrolului 
permanent asupracalităţiisau contract 
cu un laborator.

Obligatoriu

4 Certificatpentruconfirmareacapac-
ităţiiexecutăriicalitative a contractului 
de achiziţie –

Original – eliberat de Participant, care reflectăur-
mătoareainformaţie :

•	 Experienţaacumulată, per-
formanţele ;

•	 Volumul de producere, des-
facere ;

•	 Numărulşicalificareaperson-
aluluiangajat ;

•	 Datoriatehnică ;

•	 Informaţiidesprecontractele-
executateînultimii 3 ani;

•	 Lipsareclamaţiilor de la 
beneficiarii de stat .

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Adresa: mun. Chişinău, str. Lomonosov 49

Tel: 72-31-64

Fax: 72-31-64

E-mail: -
Numele şi funcţia persoanei responsabile:Bulat Ana - economist

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indica-
rea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de 
către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 
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- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Conta-
gioase de Copii, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
(b) datele bancare: BC Moldindconbank SA, fil. Telecentru
(c) codul fiscal : 1003600152570
(d) contul de decontare 2251706242
(e) contul trezorerial : -
(f) contul bancar : MOLDMD2X306
(g) trezoreria teritorială : -
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de 
dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr 
şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi pre-
zentate:
- pînă la:10:00
- pe:24.06.2015
- pe adresa:mun. Chişinău, str. Lomonosov 49
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
IMSP SCM BCC şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

La data:24.06.2015
Ora locală: 10:00

      Pe adresa: mun. Chişinău, str. Lomonosov 49
Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de __1__%. în formă de: 

- Garanţie bancarăsau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP SCM BCC , cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publi-
că nr. 583/15 din 24.06.2015”, conform următoarelor detalii: 

beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
b) datele bancare: BC Moldindconbank SA, fil. Telecentru
(c) codul fiscal : 1003600152570
(d) contul de decontare 2251706242
(e) contul trezorerial : -
(f) contul bancar : MOLDMD2X306
(g) trezoreria teritorială : -

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 584/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Ungheni

2. IDNO: 187509

3. Tip procedură achiziție: licitație publică

4. Obiectul achiziției: Bilete pentru odihna și întremarea sănătății copiilor și adolescenților în perioa-
da de vară

5. Cod CPV: 55243000-5

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Biletelor pentru odihna și întremarea să-
nătății copiilor și adolescenților în perioada de varăconformnecesităţilorDirecției de Învățămînt, Tineret și 
Sport Ungheni(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: 
Bugetul local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicita-

tă, Standarde de referinţă

1
55243000-5

Biletepentruodihnașiîntremar-
easănătățiicopiilorșiadoles-
cențilorînperioada de vară

Foi de odih-
na

1060 Amplasata pe teritoriului raionului 
Ungheni

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: In termen de 3 zile de la 
semnarea contractului .

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu
Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitelor, contribuţiilor

– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (va-
labilitatea certificatului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Obligatoriu

Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampi-
la Participantului; Obligatoriu
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Licenţa de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampi-
la Participantului. Obligatoriu

Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere (F3.4).

original Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante:Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Ungheni
Adresa: str. Națională 9, or. Ungheni
Tel:0236-2-20-94,0236-2-27-48
Fax: 0236-2-20-94,0236-2-27-48
E-mail:dits_ungheni@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile:Rusu Macarie, contabil șef

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcției de  Învățămînt, Tineret și Sport Un-
gheni, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii : Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Ungheni
(b) datele bancare Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială Ungheni
(c) codul fiscal :187509
(d) contul de decontare :420541103412806
(e) cod  trezorerial :TREZMD2X0004128ămînt, Tineret și Sport Ungheni
(f) contul bancar 226606
(g) trezoreria teritorială : Trezoreria Teritorială Ungheni, str Nationala 7, or. Ungheni
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
- pînă la:10:00
- pe: 24.06.2015
- pe adresa:Direcției de  Învățămînt, Tineret și Sport Ungheni, et.2, bir. 205, str.Națională 9,or.Ungheni. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Direcției de  Învățămînt, Tineret și Sport Unghenişi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la:24.06.2015, 10:00,
pe adresa Direcției de  Învățămînt, Tineret și Sport Ungheni, et.2, bir. 205, str.Națională 9,or.Ungheni.

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _0,5_% fără TVA, în formă de: 

- Garanție bancară
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 585/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pelinia r. Drochia.

2. IDNO: 1007601009244

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2015 

5. Cod CPV: 15800000-8

6. Data publicării anunţului de intenţie:

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare pentru II jumătate 
aanului 2015 conform necesităţilor  Primăria com. Pelinia r. Drochia.(în continuare – Cumpărător) pentru 
perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: buget de stat_

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1

15112000-6 Pulpe de găină kg 800 Cu fierbererapida, calitatea I, încutii de 
carton de 5kg, nu maipuţin de 0,4kg/1 
pulpă, Gost 25391-82 sau PTMD 67-
00400053-033:2006

2 15112130-6 Piept de gaina kg 400
3 15112000-6 Găini congelate kg 400 de fierbere rapidă categoria  I

4
15831000-2 Zahăr tos kg 2000 din sfeclă de calitatestandartînsaci a cîte 

50 kg, GOST 21-94

5
15131120-2 Salam semiafumat

Vită+porcServilatsatesc

kg 30 de calitateasuperioara,cutermen de 
valabilitate nu maimic de 15 zile

6 03142500-3 Ouă de găină dietice kg 6000 de masă, dieticecategoria B cu greutatea 
nu maimică de 63 gr.

7
15530000-2 Unt  de vaci kg 600 din smîntînădulcenesărat 72,5% 

grăsîme, fărăadaus de grăsimi vegetal 
pachet 200gr.

8 15511100-4 Lapte pasteriozat l 10000 2,5% înpachete de polietilenă1,0 L
  9 15542000-9 Brînză de vaci kg 500 5% în pachete de 250gr.

10
15512100-1 Smîntînă kg 200 10 % înpachet de 

polietilenă0,5 kg.

11 15500000-3 Chefir kg 1500 2.5% de 0.5 kg Polietelen0,5 l
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12 1554400-3 Caşcaval cu cheag tare kg 150 Grasime de 45%
13 15811100-7 Pîine kg 6000 din făină de grîu. cal.I

14 15811200-8 Chifle kg 100 din făina de calitatesuperioară, cu adaos 
de mac

15 15850000-1 Paste făinoase kg 1000 Calitateasuperioarăclasa I grupa “V”

16 03211000-3 Crupe de grîu kg 1000 sfărămateînambalajcîte1 kg
17 15614100-6 Orezşlefuitîntregcalit.I kg 1000 Înambalaj de cite 1kg

18 03211000-3 Crupă de hrişcă din boabeîntregi kg 1000 Înambalaj de cite 1kg

19 03211400-7 Crupe de orz kg 1000 Întreagăînambalajcîte 1kg

20
15421000-5 Ulei de floarea soarelui kg 600 rafinatdezodorizatînsticle de 5 L, PTMD 

67-05691233-001:2002

21 B A 2 5 - 4 
03311210-7

Peşte congelat “Merluciu ” kg 800 fără cap faraglazura de gheata

22
15130000-8 Crenvusti cu carne de vităfierte-

membranăartificială
kg 500 Calitatesuperioară

echivalentul  la Ruschie
23 15872400-5 Sare iodată kg 300 înpachete de polietilen de 1Kg

24 15870000-7 Frunza de dafin pac 100 ambalatînpachete de polietilena 20 gr

25 15863200-7 Ceai natural negru kg 20 calitatesuperioară, ambalatîncutii de 
90gr

26 15812200-5 Napolitane in asortiment kg 350 In cutii

27 15131610-4 Perişoare din carne de vită+găină kg 400 Ambulate in pungi de 0.5kg

28 15872100-2 Piper negru  măcinat pac 150 ambalatînpachete de polietilena 20 gr

29 15331427-6 Pasta de roşii  0.7kg kg 300 25%, calitatea I  înborcane cu greutatea 
de 700 gr, SM 

30
15332200-6 Magiun din fructe kg 300 sterilizatcaltatesuperioarăînborcane de 

sticlă  de 700gr, GOST 6929-88

31 15841100-5 Cacao pudra kg 4 cu continutredus de grasime, ambalat in 
pachete de 200gr 

32 15898000-9 Drojdie kg 20 Ambalatînpachetel de 50gr
33 15332410-1 Fructe uscate in asortiment kg 300 Ambalatîn sac de 10kg
34 15800000-8 Bicarbonat de sodiu kg 0,5 Ambalatîn pachet de 500gr

35 15871100-5 Oţet de mere l 50 6% ambalat in sticle de 1 L

Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: 01.07.2015 pînăla 31.12.2015, __ Grădiniţele de 
copii „Izvoraş”, „Clopoţel”,”Steluţa”, „Licurici”, „Centru Încredere”

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat,con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu
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4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

5 Oferta de preţ confirmată prin semnătura şi ştampila participan-
tului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate 
copia originalului eliberat de Organismul Naţio-
nal de Verificare a conformităţii produselor,con-
firmată prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentaţia Standard. Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard
Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
(pentru produse animaliere) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10 Paşaportul sanitar al transportului copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de CS Publică

Obligatoriu

11

Lista fondatorilor operatorilor economici– 
nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru pro-
duse alimentare) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

14
Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15
Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii  sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant
Obligatoriu

16 Certificat pentru confirmarea capacităţii execu-
tării calitative a contractului de achiziţie de stat.

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie :

 Experienţa acumulată , performanţele ;

• Volumul de producere, desfacere ;

• Numărul şi calificarea personalului anga-
jat ;

• Dotarea  tehnică ;

• Informaţii despre contractele executate în 
ultimii 3 ani;

• Lipsa reclamaţiilor de la beneficiarii

Obligatoriu

  -   Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi fami-
liariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pelinia
Adresa: s.Pelinia r. Drochia str. ştefan cel Mare 123.
Tel:(0252)59603
Fax:(0252)59603
E-mail: primpelinia@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile:Serghei Ana- contabil

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 
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- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Prmăria com. Pelinia, cu nota “Pentru setul 
documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii__ Primăria com. Pelinia
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal: 1006601000037
(d) contul de decontare : 12240527135
(e) contul trezorerial: 226642
(f) contul bancar: TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială: or. Drochia

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
- pînă la:  10:00
- pe:  24.06.2015

- pe adresa: Primăria com. Pelinia r. Drochia str. ştefan cel Mare123.

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică a membrilor grupului de lucru al Primăriei com. Peliniaşi a 
reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la:  24.06.2015, 10:00,

pe adresa s.Pelinia str. ştefan cel Mare 123 etajul 2.

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa primăria com. Pelinia, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia 
publică nr. 585/15 din 24.06.2015, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Primăria com. Pelinia

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 1007601009244

(d) contul de decontare : 461500000034601

(e) contul trezorerial: 226642

(f) contul bancar: TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială: or. Drochia

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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În atenția operatorilor economici!

Se anulează Licitația publică Nr. 495/15 din 08.06.2015 cu privire la achiziționarea lucrărilor  de renovare și 
extinderea sistemelor de iluminare stradală în localitățile raionului Criuleni Cod CPV: 45316000-5 conform 
necesităților Consiliul raional Criuleni.

În atenția operatorilor economici!

La Licitația publică Nr. 572/15 din 22.06.2015 cu privire la achiziționarea produselor alimentare pentru  
trimestrul III a anului 2015, Cod CPV: 15800000-8, conform necesităților Centrului Republican de 
Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor „ Speranța’’ sunt operate următoarele modificări:

Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 22.06.2015

se înlocuiește cu:

Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 15.06.2015
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1977-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Invatamint Stefan Voda

Adresa:  or. Stefan Voda, str. Grigore Vieru, 10

Tel/fax: 0242/93526

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Besciotnii Ion

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie a edificiului Liceului 

                                                                                                     Teoretic „E.Malcoci” din s.Crocmaz, rn.Stefan Voda

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Stefan Voda, str. Grigore Vieru, 10

Locul desfăşurării procedurii:  or. Stefan Voda, str. Grigore Vieru, 10

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1978-op/15

Autoritate contractantă:  Institutia Publica Gimnaziul Rascaieti

Adresa:  s. Rascaieti, rl. Stefan Voda

Tel/fax:  0242/36646; 069148526

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Marin Olesea

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie la cantina gimnaziului

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Institutia Publica Gimnaziul Rascaieti

Locul desfăşurării procedurii:  Institutia Publica Gimnaziul Rascaieti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1979-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Pirjota Riscani

Adresa: s. Pirjota, rl. Riscani

Tel/fax: 0256/43236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  S. Ghidros

Obiectul achiziţiei: produse alimentare pentru copii

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Pirjota Riscani

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Pirjota Riscani

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1980-op/15

Autoritate contractantă:  Centrul Regional de Transfuzie a Singelui Balti

Adresa:  mun. Balti, str. Decebal, 113

Tel/fax:  0231/72182; 0231/70225

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ala Prohorenco 

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de lichidare prin tamponare a sondei 

                                                                                                         arteziene nr.1448 din mun.Balti Centrul Regional 

                                                                                                         de Transfuzie a Sîngelui mun.Balti

Cod CPV: 45000000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Balti, str. Decebal, 113

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Balti, str. Decebal, 113

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1981-op/15

Autoritate contractantă:  Scoala de tip internat pentru copii orfani  si copii 

                                                                                                         ramasi fara îngrijirea parintilor mun. Balti

Adresa:  mun. Balti, str. T. Vladimirescu, 86

Tel/fax: 0231/31320

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Vitalie Casian

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Balti, str. T. Vladimirescu, 86

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Balti, str. T. Vladimirescu, 86

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1982-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP SR Cahul

Adresa:  or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 23

Tel/fax:  0299/22448; 0299/27641; 076700112

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Arteni Tatiana

Obiectul achiziţiei:  Materiale si obiecte de uz gospodaresc, rechizite 

                                                                                                         de birou (papetarie) si aparate electrocasnice

Cod CPV: 39000000-2

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 23

Locul desfăşurării procedurii:  or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 23

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1983-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi 
                                                                                                         Vadul Rascov Soldanesti
Adresa: s. Vadul Rascov, rl. Soldanesti
Tel/fax: 0272/54224
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie:  Negru-Voda Rita
Obiectul achiziţiei: brichete din biomasa
Cod CPV: 09111400-4
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi 
                                                                                                         Vadul Rascov Soldanesti
Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi 
                                                                                                         Vadul Rascov Soldanesti
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română
Termenul limită de depunere 
și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1984-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi 
                                                                                                         Vadul Rascov Soldanesti
Adresa: s. Vadul Rascov, rl. Soldanesti
Tel/fax: 0272/54224
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie:  Negru-Voda Rita
Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a sistemului de incalzire
Cod CPV: 45453000-7
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi 
                                                                                                         Vadul Rascov Soldanesti
Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Dumitru Matcovschi 
                                                                                                         Vadul Rascov Soldanesti
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română
Termenul limită de depunere 
și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1985-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Colonita Chisinau

Adresa:  s. Colonita, str. Stefan cel Mare, 3

Tel/fax: 022/579165

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Zaporojan Angela

Obiectul achiziţiei: iluminarea stradala din s. Colonita, mun. Chisinau

Cod CPV: 34993000-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Colonita

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Colonita

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1986-op/15

Autoritate contractantă: CR Dubasari

Adresa: s. Cosnita, r-nul Dubasari

Tel/fax:  0248/44746; 0248/44777

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Lilia Cazac

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie capitala la casa de 

                                                                                                         cultura raionala s. Cosnita, r-nul Dubasari

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: s. Cosnita, r-nul Dubasari

Locul desfăşurării procedurii: s. Cosnita, r-nul Dubasari

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1987-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Zubresti Straseni

Adresa:  s. Zubresti, rl. Straseni

Tel/fax: 0237/79236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Mogildea Ilie

Obiectul achiziţiei: produse alimentare pentru gradinita de copii 

                                                                                                         din s. Zubresti pe simestrul II al anului 2015

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Zubresti, rl. Straseni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Zubresti, rl. Straseni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1988-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv

Adresa:  mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 2

Tel/fax:  022/767857; 022/777707; 022/767620; 078818523

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Anton Afanasiu

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie curenta la izolarea peretilor 

                                                                                                         laterali cam. 1,2,3, reparatia partiala a 

                                                                                                         acoperisului cam. nr. 3 si cantina

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 2

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 2

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1989-op/15

Autoritate contractantă:  Universitatea de Stat din Tiraspol

Adresa:  mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5

Tel/fax: 022/754501

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Botezatu Ion

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a tavanului si peretilor din 

                                                                                                         sala sportiva a blocului de studii a Universitatii 

                                                                                                         din str. Drumul Viilor,26 A

Cod CPV: 45212290-5

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Gh. Jablocikin, 5, bir. 201

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1990-op/15

Autoritate contractantă: Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau

Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 75/3

Tel/fax:  022/719154; 022/753410

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Duca Vasile

Obiectul achiziţiei: lucraroi de reparatie a blocului administrativ 

                                                                                                         etajul nr.1 din str. Alba Iulia 75/3

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau

Locul desfăşurării procedurii: Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1991-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Sarata Galbena Hincesti

Adresa:  s. Sarata Galbena, rl. Hincesti

Tel/fax: 0269/50388

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  N. Prozarovschi

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Sarata Galbena

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Sarata Galbena

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1992-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Sarata Galbena Hincesti

Adresa:  s. Sarata Galbena, rl. Hincesti

Tel/fax: 0269/50388

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  N. Prozarovschi

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Sarata Galbena

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Sarata Galbena

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1993-op/15

Autoritate contractantă: CR Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2

Tel/fax: 0299/31427

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Drangoi Sergiu

Obiectul achiziţiei:  Servicii de proiectare a infrastructurii de utilitati 

                                                                                                          publice ale Parcului Industrial Cahul

Cod CPV: 71322000-1

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 407

Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 305

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1994-op/15

Autoritate contractantă: CR Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2

Tel/fax: 0299/31427

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Drangoi Sergiu

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de asamblare a camerei frigorifice 

                                                                                                         de congelare a produselor

Cod CPV: 45331231-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 407

Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 305

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1995-op/15

Autoritate contractantă: CR Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2

Tel/fax: 0299/31427

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Drangoi Sergiu

Obiectul achiziţiei:  Reparatia blocurilor sanitare la Liceul Teoretic 

                                                                                                         Mihai Eminescu s. Crihana Veche, rl. Cahul

Cod CPV: 45332400-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 407

Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 305

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1996-op/15

Autoritate contractantă: CR Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2

Tel/fax: 0299/31427

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Drangoi Sergiu

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie a str. Grivitei, or. Cahul 

                                                                                                         (plombare cu beton asfaltic), a str. Sadovoie, 

                                                                                                          s. Burlaceni, rl. Cahul (repetat) si reparatia unei 

                                                                                                           portiuni de drum din s. Giurgiulesti, rl. Cahul

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 407

Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, str. Piata Independentei, 2, bir. 305

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 10:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1997-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Bratuseni Edinet

Adresa:  s. Bratuseni, rl. Edinet, str. Lenin, 79

Tel/fax: 0246/75456

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Svet Inna

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul 

                                                                                                         nr. 1 si 2 a Liceului

Cod CPV: 45261910-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Bratuseni Edinet, anticamera

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Bratuseni Edinet, anticamera

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1998-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Cantemir Cantemir

Adresa:  or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2

Tel/fax:  0273/22639; 0273/23098

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Graur Corina

Obiectul achiziţiei: Constructia gardului

Cod CPV: 45340000-2

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: bir. 305

Locul desfăşurării procedurii: bir. 311

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00



104

9 IUNIE 2015, MARŢI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.43

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 1999-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Comrat UTA Gagauzia

Adresa:  mun. Comrat, str. Tretiacova, 36

Tel/fax: 0298/26866

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Gaidarji F. P.

Obiectul achiziţiei: Inchirierea macaralei cu inaltimea nu mai putin de 12 m

Cod CPV: 45500000-2

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria mun. Comrat, str. Tretiacova, 36, et. 2

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria mun. Comrat, str. Tretiacova, 36, et. 2

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs: limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2000-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP SR Taraclia

Adresa:  or. Taraclia, str. V. Ciobanu, 1

Tel/fax:  0294/23527; 0294/24384

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Vicev Serghei

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Taraclia, str. V. Ciobanu, 1

Locul desfăşurării procedurii:  or. Taraclia, str. V. Ciobanu, 1

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2001-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Slobozia Mare Cahul

Adresa:  s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

Tel/fax: 0299/61236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Mariceanu Sergiu

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie la blocurile sanitare in incita 

                                                                                             gradinitei de copii nr. 1 din s. Slobozia Mare r-nul Cahul

Cod CPV: 45332000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2002-op/15

Autoritate contractantă:  Colegiul Agricol Taul Donduseni

Adresa:  s. Taul, rl. Donduseni

Tel/fax:  0251/61345; 0251/61384

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Aurel Serdesniuc

Obiectul achiziţiei:  material de uz fitosanitar

Cod CPV: 24000000-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Colegiul Agricol Taul Donduseni

Locul desfăşurării procedurii:  Colegiul Agricol Taul Donduseni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2003-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Petresti Ungheni

Adresa:  s. Petresti, rl. Ungheni

Tel/fax: 0236/42238

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Angela Bereghici

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Petresti, rl. Ungheni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Petresti, rl. Ungheni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2004-op/15

Autoritate contractantă: Centrul de zi si plasament temporar pentru 

                                                                                                          persoane in etate si cu disabilitati 

                                                                                                           Alexandra Grajdian Criuleni

Adresa: or. Criuleni, str. Pacii, 43

Tel/fax:  0248/22065; 0248/24053

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Neculai Tatiana

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or. Criuleni, str. Pacii, 43

Locul desfăşurării procedurii: or. Criuleni, str. Pacii, 43

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2005-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Copceac UTA Gagauzia

Adresa:  s. Copceac, str. Lenin, 124

Tel/fax:  0294/50290; 0294/50238

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Iusiumbeli O.

Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Copceac, str. Lenin, 124

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Copceac, str. Lenin, 124

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs: limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2006-op/15

Autoritate contractantă: Judecatoria Singerei#1007601000713

Adresa:  or. Singerei, str. Testemiteanu, 4

Tel/fax:  0262/21935; 0262/21569

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Andritchi Natalia

Obiectul achiziţiei: lotul I- lucrari de reparatie a acoperisului cladirii

                                                                                   instantei, lotul II- lucrari de reparatie a unor oficii ale instantei

Cod CPV: 45000000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Singerei, str. Testemiteanu, 4, bir. 6

Locul desfăşurării procedurii:  or. Singerei, str. Testemiteanu, 4

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2007-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Generala invatamint Tineret si Sport Glodeni

Adresa:  or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4

Tel/fax:  0249/22748; 0249/23568

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Vasilovschi Alexandru

Obiectul achiziţiei: lucrari de repatie a acoperisului la gimnaziul din s.Cajba

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4, et. II, bir. 25

Locul desfăşurării procedurii:  or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4, et. II, bir. 25

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2008-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Ghiliceni Telenesti

Adresa:  s. Ghiliceni, rl. Telenesti

Tel/fax:  0258/66270; 068174716

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Cintaret Anastasia

Obiectul achiziţiei: Constructia copertinei, reparatia pervazurilor 

                                                                                                         exterioare a 40 geamuri si instalarea scurgerilor

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Ghiliceni Telenesti

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Ghiliceni Telenesti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2009-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic I Creanga Cahul

Adresa: or. Cahul, bd. Victoriei, 4

Tel/fax: 0299/25875

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Rodica Caraja

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie interioara a cantinei

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or. Cahul, bd. Victoriei, 4

Locul desfăşurării procedurii: or. Cahul, bd. Victoriei, 4

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2010-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Soroca Soroca

Adresa:  or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5

Tel/fax:  0230/23463; 0230/22800

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: V. Senco

Obiectul achiziţiei:  Mobila pentru institutiile prescolare

Cod CPV: 39100000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, bir. 407

Locul desfăşurării procedurii:  or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2011-op/15

Autoritate contractantă: CR Ialoveni
Adresa:  or. Ialoveni, str Alexandru cel Bun, 33, 
                                                                                                         et. 4, sectia economie, bir. 413
Tel/fax: 0268/24420
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie:  Marusic Mircea
Obiectul achiziţiei: haine de serviciu pentru Inspectoratul de Politie Ialoveni
Cod CPV: 18222000-1
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini:  or. Ialoveni, str Alexandru cel Bun, 33, et. 4, sectia 
                                                                                                         economie, bir. 413
Locul desfăşurării procedurii: CR Ialoveni
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română
Termenul limită de depunere 
și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2012-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Constantin Stere Abaclia Basarabeasca
Adresa:  s. Abaclia, r.Basarabeasca, str. Independentei, 108
Tel/fax:  0297/51388; 069225515
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie: Stratila Valentina
Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie la LT C.Stere 
                                                                                                         din s.Abaclia, r.Basarabeasca
Cod CPV: 45000000-7
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Constantin Stere Abaclia 
                                                                                                         Basarabeasca, anticamera
Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Constantin Stere Abaclia 
                                                                                                          Basarabeasca
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română
Termenul limită de depunere 
și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2013-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul teoretic St Ciobanu Talmaza Stefan Voda
Adresa:  s. Talmaza, rl. Stefan Voda
Tel/fax: 0242/40487
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie:  Morari Jana
Obiectul achiziţiei:  Reparatia cladirii Liceului Teoretic 
                                                                                                         „Stefan Ciobanu” - schimbarea ferestrelor
Cod CPV: 45421132-8
Modalitatea de evaluare: 
Locul eliberării invitaţiei
de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul teoretic St Ciobanu Talmaza Stefan Voda, 
                                                                                                         str. 27 August
Locul desfăşurării procedurii:  Liceul teoretic St Ciobanu Talmaza Stefan Voda, 
                                                                                                          str. 27 August
Limba în care vor fi întocmite
 documentele de concurs:  limba română
Termenul limită de depunere 
și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 2014-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Glodeni Glodeni

Adresa:  or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4

Tel/fax:  0249/22746; 0249/22236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Nina Boldescu

Obiectul achiziţiei:  servicii de amenajare a or.Glodeni

Cod CPV: 45111291-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4, et. 4

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria or. Glodeni, str. Suveranitatii, 4

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor: 19.06.2015, ora 11:00
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În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 1885-op/15 din 08.06.2015 cu privire la 
achiziționarea lucrari de renovare interioara a salii festive la gimnaziul Balanesti Cod CPV: 45453100-8 
conform necesităților Gimnaziul Balanesti Nisporeni 




