
20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

1

Cuprins:
Anunturi de intentie

Administrația de Stat a Drumurilor...............................................................................................................7
Ministerul Educației ........................................................................................................................................7
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor..........................................................................................7
CNPF..................................................................................................................................................................8
Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău......................................................................................8
GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M........................................................................................................................9
I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ.......................................................9
INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE..................................................................................9
IMSP SR CAHUL...........................................................................................................................................10
IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.............................................................................................................10
PRIMĂRIA COMUNEI CRUZEŞTI............................................................................................................10

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice
Proceduri prin licitatie deschisa

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la 

încheierea contractelor de achiziții publice...................................................................................................11

16/03670 Cod CPV 33690000-3 - Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu boala 
Adison în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare” 
pentru anul 2017. - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ...........................................................................................12 

16/03839 Cod CPV 39800000-0 - Mărfuri de uz gospodăresc, rechizite de birou şi materiale de 
construcţii pentru anul 2017 - Serviciul Stare Civilă ..............................................................12 

17/00034 Cod CPV 33696500-0 - Reactive articole pentru laborator anul 2017 
- IMSP Centrul de Sanatate Glodeni .........................................................................................13 

17/00042 Cod CPV 33000000-0 - Articole parafarmaceutice, implanturi traumatologice și reactive 
de laborator pentru I trimestr a. 2017. - I.M.S.P. SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL BĂLŢI ..................................................................................................................13 

17/00070 Cod CPV 50400000-9 - Servicii de mentenanta a utilajelor medicale 
- I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE ........................................................................14 

17/00091 Cod CPV 33690000-3 - Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu 
insuficienţă hipofizară în scopul realizării Programului Special „Combaterea 
maladiilor rare” pentru anul 2017 - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ...........................................................................................14 

17/00096 Cod CPV 09000000-3 - Produse petroliere - COMISIA DE STAT PENTRU 
TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE ..................................................................................15 

17/00097 Cod CPV 33651690-1 - Vaccinuri, antigenuri - Agenția Națională 
pentru Siguranța Alimentelor ....................................................................................................15 

17/00111 Cod CPV 33690000-3 - Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul artritei juvenile 
întru scopul realizării Programului Special în sănătate ”Combatarea maladiilor rare” 
pentru anul 2017 - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ...........................................................................................16 

17/00142 Cod CPV 44190000-8 - Achizitionarea materiale de constructie.tehnica sanitara,electricitate,
termotehnica si ventilare si uz casnic - IMSP INSTITUTUL 
DE MEDICINĂ URGENTĂ ......................................................................................................16 



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

2

17/00144 Cod CPV 09000000-3 - Produse petroliere - CONSILIUL RAIONAL IALOVENI ...............17 
17/00154 Cod CPV 33690000-3 - Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei şi 

Copilului şi IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 pentru anul 2017 
- CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ....................17 

17/00173 Cod CPV 45000000-7 - Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „V. Pîrvan” din 
com. Gotești, r-nul Cantemir - Ministerul Educației ...............................................................18 

17/00183 Cod CPV 15811100-7 - Produse de panificaţie - DEPARTAMENTUL DOTĂRI 
AL MINISTERULUI APĂRĂRII .............................................................................................18 

17/00187 Cod CPV 15000000-8 - Produse alimentare - pentru sem.I a.2017 - IMSP SCM nr.1 ............19 
17/00188 Cod CPV 45000000-7 - Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare 

- IMSP Institutul Oncologic .......................................................................................................19 
17/00195 Cod CPV 51400000-6 - Servicii de desrvire a Acceleratorului Linear Clinac (repetat) 

- IMSP Institutul Oncologic .......................................................................................................20 
17/00202 Cod CPV 15000000-8 - Produse alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017 

- PIAŢA CENTRALĂ Î.M. ........................................................................................................21 
17/00215 Cod CPV 15000000-8 - Produse alimentare - DEPARTAMENTUL DOTĂRI 

AL MINISTERULUI APĂRĂRII .............................................................................................21 
17/00228 Cod CPV 79713000-5 - Servicii paza fizica 

- I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA .................................................................22

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa
Anunt de modificare –La Licitaţie publică nr. 16/03620 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de 
Achiziţionarea medicamentelor analgezice opioide în scopul realizării Programului Naţional „Com-
baterea cancerului” pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii con-
tractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE.................22

Anunt de modificare –La Licitaţie publică nr. 16/03656 din 03.02.2017 cu privire la achiziţia de Ser-
vicii de suport Hardware şi Software a Sistemului Informaţional CNAS , cod CPV - 72000000-5, con-
form necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale.....................................23

Anunt de modificare –La Licitaţie publică nr. 16/03681 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţion-
area medicamentelor în scopul realizării Programului Naţional de prevenire, profilaxia şi controlul infecţiei 
HIV/SIDA/ITS pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante 
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE......................................23
Anunt de modificare –La Licitaţie publică nr. 16/03757 din 17.01.2017 cu privire la achiziţia de 
Achiziționarea pieselor auto de schimb, anvelopelor, saboților și lichidului de frînă, uleiurilor, altor 
mărfuri, serviciilor de reparație și deservire tehnică a autoturismelor de marca “Mercedes”, “BMW”, 
“Șkoda” și “Dacia Duster” pentru anul 2017., cod CPV - 50000000-5, conform necesităţilor autorităţii 
contractante BAZA AUTO A CANCELARIEI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA........................23

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 16/03819 din 25.01.2017 cu privire la achiziţia de Arti-
cole radiologice și developante, cod CPV - 32354100-0, conform necesităţilor autorităţii contractante 
IMSP SR Hînceşti...........................................................................................................................................24

Anunt de modificare -La Licitaţie publică nr. 16/03875 din 27.01.2017 cu privire la achiziţia de 
Achiziţionarea produselor alimentare (ouă, cacao, fulger de ovăz și alte) pentru necesitatea insti-
tuţiilor preşcolare şi de tip internat subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica 
pentru perioada 01.02.2017-30.06.2017, cod CPV - 15800000-6, conform necesităţilor autorităţii con-
tractante Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica.........................................................24

Anunt de modificare – La Licitaţie publică nr. 17/00040 din 02.02.2017 cu privire la achiziţia de pro-
duse petroliere, cod CPV - 09130000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Ministerul Afac-
erilor Interne...................................................................................................................................................24
Anunt de modificare –La Licitaţie publică nr. 17/00041 din 07.02.2017 cu privire la achiziţia de 
Achiziţionarea serviciilor tipografice pentru imprimarea documentelor permisive (de strictă evidenţă) 
ANSA, cod CPV - 79810000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor....................................................................................................................................25



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

3

Anunt de modificare -La Licitaţie publică nr. 17/00077 din 30.01.2017 cu privire la achiziţia de Achizition-
area produselor alimentare (gaina refrigerata, piept de pui fara os refrigerat, drojdie proaspata), cod CPV 
- 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante DETS sect. CENTRU......................................25

Anunt de modificare –La Licitaţie publică nr. 17/00115 din 03.02.2017 cu privire la achiziţia de Con-
sumabile din secţia protetică-dentară,stomatologie terapeutică şi chirurgie stomatologică, cod CPV 
- 33141800-8, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINIS-
TERULUI SĂNĂTĂŢII.................................................................................................................................25

Anunt de modificare –La Licitaţie publică nr. 17/00159 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de 
Achiziţionarea serviciilor de curăţenie a sediilor administrative ale MAI din bd. Ştefan cel Mare 75, 
str. 31 august 1989, nr. 104; str. Vasile Alecsandri 83., cod CPV - 90900000-6, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Ministerul Afacerilor Interne...............................................................................26

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la 

încheierea contractelor de achiziții publice...................................................................................................27

16/03543 Cod CPV 30192000-1 - rechizite de birou - Departamentul Poliției de Frontieră al MAI ................28 
16/03555 Cod CPV 33696300-8 - Reagenti chimici pu imunologie pu I trimestru 

- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” .....................................28 
16/03652 Cod CPV 15800000-6 - Procurarea produselor alimentare pentru gradinita nr.224 din 

com. Cruzesti - PRIMĂRIA COMUNEI CRUZEŞTI ............................................................28 
17/00047 Cod CPV 39831200-8 - Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc - SERVICIUL 

DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA ...................................29 
17/00078 Cod CPV 30192700-8 - Produse de papetărie - Banca Nationala a Moldovei .........................29 
17/00086 Cod CPV 24400000-8 - îngrăşăminte minerale - COMISIA DE STAT PENTRU 

TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE ..................................................................................30 
17/00087 Cod CPV 33696500-0 - Reactive de laborator, articole parafarmaceutice, consumabile 

medicale și dezinfectanți - IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei .............................................30 
17/00121 Cod CPV 15000000-8 - produse alimentare - Primaria Anenii Noi ..........................................30 
17/00145 Cod CPV 79823000-9 - Servicii de editare, tipărire şi scrierea articolelor 

– servicii de mediatizare - CONSILIUL RAIONAL FĂLEŞTI ..............................................31 
17/00151 Cod CPV 66512210-7 - Servicii de asigurare binevolă de sănătate 

- DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII .....................................31 
17/00156 Cod CPV 90923000-3 - SERVICII DERATIZARE SI DEZINSECTIE A TERITORIULUI 

I.M PIATA CENTRALA 2017 SI INCAPERILOR CANTINELOR INSTITUTIILOR 
PREUNIVERSITARE SEC.CENTRU - PIAŢA CENTRALĂ Î.M. ......................................31 

17/00165 Cod CPV 45232460-4 - lucrări de reparaţie a sistemelor inginereşti (reţelele termice, 
apeduct şi canalizare) în urma avarierilor pe parcursul anului 2017-REPETAT 
- DETS sect. CENTRU ...............................................................................................................32 

17/00166 Cod CPV 79341000-6 - Servicii de publicitate pentru anul 2017
- CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ ..........................................................................................32 

17/00167 Cod CPV 39830000-9 - Detergenti si produse igienice 
- SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA ................................33 

17/00168 Cod CPV 45310000-3 - Lucrări de reparaţie în urma avarierilor rețelelor electrice 
pe parcursul anului 2017 -REPETAT - DETS sect. CENTRU ...............................................33 

17/00172 Cod CPV 33696500-0 - Reagenţi şi produse pentru laboratorul bacteriologic 
- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” .....................................34 

17/00175 Cod CPV 39132000-6 - Sistem de arhivare a fisierilor multimedia 
- I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA .................................................................34 

17/00176 Cod CPV 09132000-3 - Combustibil PREMIUM-95 - DRPSA Causeni ...................................35 



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

4

17/00179 Cod CPV 09100000-0 - Procurarea produselor petroliere - Consiliul Raional Dubasari .......35 
17/00181 Cod CPV 33690000-3 - Imunoglobulina antirabica pentru anul 2017 

- CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ...........................................................................................35 

17/00182 Cod CPV 71242000-6 - Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație exterioară a clădirii 
Oficiului stare civilă Bălți - Serviciul Stare Civilă ...................................................................36 

17/00185 Cod CPV 33696500-0 - Reagenti și produse pentru laborator clinic: echilibrul acido-bazic 
(Analizatorul Easy-Blood Gase (sistem deschis)). Reagenti pentru hemostaza. 
- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” .....................................36 

17/00189 Cod CPV 33690000-3 - reagenți și consumabile de laborator - IMSP CS Nr.1 Orhei .............37 
17/00190 Cod CPV 09130000-9 - “Produse petroliere” - IMSP SR CAHUL ............................................37 
17/00192 Cod CPV 55500000-5 - Servicii de alimentare, conform necesităţilor BMA al MAI 

- BMA al MAI ..............................................................................................................................37 
17/00193 Cod CPV 33696500-0 - Reagenti pentru laboratorul clinic (hematologie) 

- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” .....................................38 
17/00194 Cod CPV 33696500-0 - Reagenţi pentru analizatorul Easy Lyte K/Na 

- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” .....................................38 
17/00196 Cod CPV 33696500-0 - Cartuş reactivi RP 500 - I.M.S.P. SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” ...........................................................................39 
17/00198 Cod CPV 33696500-0 - Reagenţi, veselă, ustensile pentru laboratorul biochimic 

- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME” .....................................39 
17/00199 Cod CPV 09200000-1 - produse petrolier pentru anul 2017 - CSP mun.Chișinău ..................39 
17/00205 Cod CPV 24100000-5 - Oxigen medical - IMSP SR CAHUL ....................................................40 
17/00207 Cod CPV 30000000-9 - Bunuri materiale din domeniul tehnologiilor informaționale 

- I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE ..............................40 
17/00212 Cod CPV 66514100-7 - Servicii de asigurare auto - SECRETARIATUL 

PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA .....................................................................41 
17/00213 Cod CPV 15100000-9 - Produse alimentare ( Carne de vita) pentru semestrul I 2017 

- I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE .........................................................................41 
17/00216 Cod CPV 22820000-4 - Formulare și registre - I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ 

TERITORIALĂ BOTANICA ....................................................................................................42 
17/00218 Cod CPV 32354110-3 - Consumabile pentru serviciul de Radiologie 

- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ......................................42

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri
Anunt de modificare –La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00067 din 24.01.2017 cu privire la 
achiziţia de Tehnica de calcul(computere,imprimante,ruter), cod CPV - 30200000-1, conform 
necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL 
CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII................................................................................................42

Proceduri prin licitatie deschisa

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la 

încheierea contractelor de achiziții publice...................................................................................................44

10/17 Cod CPV. 09000000-3  produse petroliere - Directia Generala invatamint 
Tineret si Sport Riscani................................................................................................................45

11/17 Cod CPV. 09000000-3  produse petroliere - Combinatul Servicii Funerare IM.............................49
12/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru I jumatatea a anului 2017 

- Colegiul National al Politiei de Frontiera................................................................................52



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

5

13/17 Cod CPV. 09132000-3  produse petroliere - Intreprinderea pentru Silvicultura Soldanesti.........57
14/17 Cod CPV. 45247130-0  retele de alimentare cu apa si canalizare din s. Trifesti, r-nul Rezina 

- Primaria Trifesti Rezina............................................................................................................60
15/17 Cod CPV. 85200000-1  achizitionarea serviciilor de supraveghere sanitar veterinara 

- Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Briceni......................................................64
16/17 Cod CPV. 09000000-3  produse petroliere - Combinatul Servicii Funerare IM.............................67
17/17 Cod CPV. 09130000-9  achizitionarea produselor petroliere - Centrul Republican 

pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor........................................................................70
18/17 Cod CPV. 09000000-3  produse petroliere - Biroul Vamal Balti.......................................................74
19/17 Cod CPV. 98341000-5  servicii de cazare - Agentia Nationala pentru 

Curriculum si Evaluare...............................................................................................................77
20/17 Cod CPV. 15800000-6  achizitionarea produselor alimentare - Primaria Chiscareni Singerei...............81
21/17 Cod CPV. 45231300-8  constructia sistemului de aprovizionare cu apa 

si canalizare in s Negresti rl Straseni - Primaria Negresti Straseni........................................87
22/17 Cod CPV. 60000000-8  servicii de transportare 

- Liceul Teoretic Stefan cel Mare si Sfint Grigoriopol..............................................................92
23/17 Cod CPV. 03141000-1  material seminal congelat de taur - Centrul Republican 

pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor........................................................................95

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa
Anunt de modificare - La Licitația publică Nr. 4/17 din 03.02.2017  cu privire la achiziționarea autoturismelor 
de servici, Cod CPV: 34110000-1, conform necesităților Inspectoratul de Stat al Muncii.................................99

Anunt anulare- Se anulează Licitația publică Nr. 681/16 din 17.01.2017 cu privire la achiziționarea: 
construcția sistemului de aprovizionare cu apa și canalizare în  s. Negrești, r-nul Strășeni Cod CPV:  
45231300-8 conform necesităților Primariei s.Negresti. r-nul Strășeni.....................................................99

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la 
încheierea contractelor de achiziții publice.................................................................................................100

79-op/17 Cod CPV. 39225100-6  procurarea brichetelor Pini-Kay 
- Gimnaziul Gura Cainarului Floresti......................................................................................101

80-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru Gradinita de copii Romanita 
din s Varnita - Primaria Varnita Anenii Noi...........................................................................103

81-op/17 Cod CPV. 85148000-8  servicii medicale pentru anul 2017 - IMSP Centrul 
de Sanatate Colibasi...................................................................................................................107

82-op/17 Cod CPV. 33130000-0  instrumente si dispozitive dentare si de subspecialitate 
- IM Centrul de Stomatologie Raional Soroca.........................................................................117

83-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Besalma UTA Gagauzia....................122
84-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Pepeni Singerei..................................127
85-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Ciobalaccia Cantemir........................131
86-op/17 Cod CPV. 79530000-8  servicii de traducere - Directia de Politie mun. Chisinau...................135
87-op/17 Cod CPV. 09132000-3  benzina - Adunarea Populara UTA Gagauzia.....................................137
88-op/17 Cod CPV. 09100000-0  produse petroliere - Directia Invatamint Tinert si Sport Nisporeni...............139
89-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Racovat Soroca..................................142
90-op/17 Cod CPV. 09111400-4  achizitionarea piletilor - Primaria Cocieri Dubasari..........................144
91-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru alimentarea elevilor din 

Scoala Profesionala or. Leova pentru anul 2017 - Scoala Profesionala Leova....................146



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

6

92-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru trimestru I a anului 2017 
- Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca.........................................................................150

93-op/17 Cod CPV. 60100000-9  servicii de transportare - Directia Educatie Anenii Noi......................152
94-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Mereni Anenii Noi#1008601000020...........154
95-op/17 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Scoala Primara Gradinita Mereni Anenii Noi...........156
96-op/17 Cod CPV. 50113000-0  servicii de reparare si intretinere a autobuzelor scolare 

- Directia Generala invatamint Tineret si Sport Calarasi......................................................160
97-op/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Rosu Cahul.........................................163
98-op/17 Cod CPV. 09000000-3  produse petroliere - Gradina Botanica a ASM....................................168
99-op/17 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie a Casei de Cultura Zaim 

- Primaria Zaim Causeni...........................................................................................................170

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri
Anunt de modificare -La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 52-op/17din 23.01.2017 cu 
privire la achiziționarea Produse alimentare , Cod CPV:15000000-8, conform necesităților Centrul Re-
publican de Reabilitare a invalizilor veteranilor muncii şi razboiului s. Cocieri r-ul Dubăsari...........173

Anunt anulare- Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 39-op/17 din 23.01.2017   
cu privire la achiziționarea produselor  alimentare Cod CPV: 15800000-6 conform necesităților Gim-
naziul „General Ivan Inzov” or.Taracliа.....................................................................................................173

Anunt anulare- Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 74-op/2017 din 30.01.2017 
cu privire la achiziționarea: Serviciilor de cazare, Cod CPV: 98341000-5, conform necesităților 
Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare...................................................................................173

Proceduri prin acord-cadru

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la 
încheierea contractelor de achiziții publice.................................................................................................174

3-ac/17 Cod CPV. 60420000-8  servicii de transport aerian ocazional servicii de transport aerian ocazi-
onal - Comitetul National Olimpic al RM..................................................................................................175

Anunt
ÎMS “Liftservice ...........................................................................................................................................180

Linia Fierbinte Anticorupție........................................................................................................................181
Programul de audiență a conducerii...........................................................................................................181
În atenția autorităților contractante...........................................................................................................181



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

7

ANUNŢ DE INTENŢIE
Administrația de Stat a Drumurilor, c/f: 1003600023559
Adresa:
Persoana de contact: Teleman Veaceslav Telefon:
Fax: E-mail:

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Lucrări

1

lucrări de asigurare a stabilității 
terasamentelor pe drumul M1 
Chișinău-Leușeni-frontieră cu 
România, km 6,7

45233140-2 4667000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Ministerul Educației, c/f: 1006601000082
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Persoana de contact: Jovmir Liudmila Telefon: 022 23 37 73
Fax: 022 23 27 27 E-mail: sergiu.buciumas@edu.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Servicii

1

Servicii de supraveghere tehnică a lu-
crărilor de reparație capitală a Liceului 
Teoretic „V. Pîrvan” din com. Gotești, 
r-nul Cantemir

71520000-9 266600.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017 
Trimestrul I

Lucrări

2
Lucrări de reparație capitală a Liceului 
Teoretic „M. Eminescu” din s. Sipoteni, 
r-nul Călărași

45000000-7 25553283.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

3
Lucrări de reparație capitală a Gim-
naziului „Alexandru cel Bun” din s. 
Vărzărești, r-nul Nisporeni

45000000-7 13996433.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

4

Lucrări de reparație capitală a clădi-
rilor din gestiunea Liceului Teoretic 
„L. Blaga” din str. 27 August, nr. 14, or. 
Iargara, r-nul Leova

45000000-7 8587125.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

5
Lucrări de reparație capitală a Liceului 
Teoretic „V. Pîrvan” din com. Gotești, 
r-nul Cantemir

45000000-7 23068567.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, c/f: 1013601000082
Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63
Persoana de contact: Cebotari Olga Telefon: 022-29-47-26
Fax: 022 29 47 30 E-mail: olga.cebotari@ansa.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Vaccinuri, antigenuri 33651690-1 4800000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

Servicii

2
Servicii tipografice pentru tipografice 
pentru imprimarea documentelor per-
misive (de strictă evidenţă) ANSA

79810000-5 410000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
CNPF, c/f: 1007601001293
Adresa: bd.Stefan cel Mare, 77
Persoana de contact: Ardeleanu Mariana Telefon: 022859585
Fax: 022859586 E-mail: mariana.ardeleanu@cnpf.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Echipament IT (server, UPS, SSD, 
cartușe de toner ș.a.) 48820000-2 408833.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I
Servicii

2
Licență pentru mentenanța sistemu-
lui de securitate a infrastructurii 
(Check Point) pe un termen de 3 ani

72600000-6 583333.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău, c/f: 1007601009428
Adresa: str. București, 35, mun. Chișinău
Persoana de contact: Bunduchi Iulia Telefon: 022274055
Fax: 022228084 E-mail: directia_sanatate@mail.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Produse lactate pentru copiii primului 
an de viaţă, 5 AMT 15500000-3 1250000.00 Licitaţie 

publică

2017 
Trimestrul I 
Trimestrul II

2 Generatoare 31120000-3 1890000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I 
Trimestrul II

3
Seturi de accesorii ce conţin teste de 
control şi lanţete pentru glucometrele 
din dotare, 5 AMT

33141500-5 3200000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I 
Trimestrul II

4 Autoturisme 34110000-1 1300000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I 
Trimestrul II

5 Mobilier 39100000-3 667000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I 
Trimestrul II

6 Ascensoare 42416100-6 2083000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I 
Trimestrul II

Servicii

7 Servicii de transportare a cadavrelor 
pentru anul 2018 98390000-3 420000.00 Licitaţie 

publică
2018 

Trimestrul IV
Lucrări

8 Lucrări de reparaţie în cadrul IMSP 
SCM nr. 1 45215140-0 7132000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

9 Lucrări de reparaţii în cadrul IMSP 
SCM ”Sf. Treime” 45215140-0 13689000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

10

Lucrări de reparaţie în cadrul IMSP 
AMT Centru, IMSP AMT Ciocana, 
IMSP AMT Botanica, IMSP AMT 
Rîșcani, IMSP AMT Buiucani

45215140-0 5850000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

9

ANUNŢ DE INTENŢIE
GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M., c/f: 1003600114422
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Persoana de contact: Pislari Tatiana Telefon: 022 76-89-77
Fax: 022 56 27 22 E-mail: zookishinev@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 combifuraj granulat 15710000-8 130000.00 Cerere a ofer-
telor de preţuri

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ, c/f: 1005600030818
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Murelor 3
Persoana de contact: Cernicova Elena Telefon: 022 74-23-11
Fax: 022 742311 E-mail: crdv@rambler.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Produse petrolire 09000000-3 400000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

2 Produse lactate 15500000-3 220000.00 Cerere a ofer-
telor de preţuri

2017 
Trimestrul I

3 Medii de cultura și kituri pentru labo-
rator. 24931250-6 500000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

4 Procurarea acumulatoarelor pentru 
UPS 31430000-9 200000.00 Cerere a ofer-

telor de preţuri
2017 

Trimestrul I

5 Sistem antiincendiar 31625000-3 150000.00 Cerere a ofer-
telor de preţuri

2017 
Trimestrul II

6 Consumabile de laborator. 33140000-3 350000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

7 Reactivi de laborator. 33696500-0 350000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul II

8 Utilaj pentru laborator. 42990000-2 3700000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE, c/f: 1010601000287
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1
Persoana de contact: Popa Galena Telefon: 0 22 28 09 05
Fax: 0 22 28 09 79 E-mail: galena.popa@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Benzină fără plumb 95 09132100-4 500000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

2 Procurarea tehnicii de calcul (calcula-
toare PC, imprimante, scanere) 30000000-9 766600.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

3 Echipamente electronice de moni-
torizare cu licenţe 31710000-6 1800000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul II

4 Procurarea autoturismelor de serviciu 34110000-1 513300.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP SR CAHUL, c/f: 1009603003860
Adresa: or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Persoana de contact: Arteni Tatiana Telefon: 0299 2-24-48
Fax: 0299 27641 E-mail: imspcahul@ms.md

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

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere pentru anul 2017 09130000-9 190000.00 Cerere a ofer-
telor de preţuri

2017 
Trimestrul I

2 Oxigen medical 24100000-5 120000.00 Cerere a ofer-
telor de preţuri

2017 
Trimestrul I

Servicii

3 Achiziționarea serviciilor de spălare a 
lenjeriei spitalicești 98311000-6 390000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2017 

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, c/f: 1013620012945
Adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
Persoana de contact: Toma Carolina Telefon: 069531870
Fax: 022105161 E-mail: achizitii_onvv@wineofmoldova.com

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

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1

Servicii pentru realizarea auditului 
internaţional al sistemului de control 
al sectorul vitivinicol din Republica 
Moldova

79212000-3 700000.00 Licitaţie publică 2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
PRIMĂRIA COMUNEI CRUZEŞTI, c/f: 1007601009392
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Cruzeşti, str. Sf.Avraam 14
Persoana de contact: Sărătură Silvia Telefon: 022419523
Fax: 022419523 E-mail: primariacruzesti@yahoo.com

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

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse alimentare pentru Gradinita 
nr. 224 din com. Cruzesti 48991000-1 133000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017 
Trimestrul IV
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor 
de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică 
de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru 
încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor 
de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care in-
tră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare 
de: 

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 
– în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală 
cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b)  6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – 
în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică 
decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor lo-
turi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract 
este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta preve-
derile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 
zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare). 

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziți-
ei fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi 
atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare 
pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 
Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului 
Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau mo-
ment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului 
nu se ia în considerare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de 
informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în 
considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, 
de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de 
odihnă, respectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.  

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina 
oficială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai 
frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Tip proceduri: Licitaţie publică
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 16/03670

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

Telefon/fax 022884240
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor 
cu boala Adison în scopul realizării Programului Special 
„Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017.

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, bloc A, etajul 2, bir. A.02.09 (Secretariat)

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

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 anexaGB
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexaGB
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexaGB
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexaGB
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexaGB
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexaGB
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16636833 

Licitaţie publică Nr. 16/03839

Autoritatea contractantă Serviciul Stare Civilă
Adresa str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău
Telefon/fax (022) 25-71-63
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIROŞCA IRINA

Obiectul achiziţiei Mărfuri de uz gospodăresc, rechizite de birou şi materiale de 
construcţii pentru anul 2017

Cod CPV 39800000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, bir. 514
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, sala de protocol
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

Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16982001 
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Licitaţie publică Nr. 17/00034

Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sanatate Glodeni
Adresa Or Glodeni str. Tricolorului 2
Telefon/fax 249-22836
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BARAT SVETLANA
Obiectul achiziţiei Reactive articole pentru laborator anul 2017
Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul de Sanatate Glodeni, or Glodeni , str Tricoloruluui 
nr2 , bir 20

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Or Glodeni str. Tricolorului 2 , etajul 2, bir 19
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 MD75ML00000000022516
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD75ML00000000022516
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17133670 

Licitaţie publică Nr. 17/00042

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Telefon/fax 0231-5-87-08
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR

Obiectul achiziţiei Articole parafarmaceutice, implanturi traumatologice și reactive 
de laborator pentru I trimestr a. 2017.

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m. Bălți, str. Decebal 101, bloc central, et.1, serviciul achiziții 
publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
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 ANEXA
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare ANEXA
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare ANEXA
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17159536 
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Licitaţie publică Nr. 17/00070

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1
Telefon/fax 022 738718
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MĂRGINEANU GHEORGHE
Obiectul achiziţiei Servicii de mentenanta a utilajelor medicale
Cod CPV 50400000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 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 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17200046 

Licitaţie publică Nr. 17/00091

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

Telefon/fax 022884240
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu 
insuficienţă hipofizară în scopul realizării Programului Special 
„Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau , bloc A, etajul 2 secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

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 anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17249328 

Licitaţie publică Nr. 17/00096

Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE 
PLANTE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.208

Telefon/fax 210-455 211-308
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.208

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

Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17256343 

Licitaţie publică Nr. 17/00097

Autoritatea contractantă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Adresa mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63
Telefon/fax 022-29-47-26
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI OLGA
Obiectul achiziţiei Vaccinuri, antigenuri
Cod CPV 33651690-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63, bir.103
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63
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 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 142310A00502AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00595AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 518410A00595AA
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17257339 

Licitaţie publică Nr. 17/00111

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

Telefon/fax 022884240
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul artritei 
juvenile întru scopul realizării Programului Special în sănătate 
”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau bloc A, etajul 2 secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

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 Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17284411 

Licitaţie publică Nr. 17/00142

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax (022) 250809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie AXENTI GHEORGHE

Obiectul achiziţiei Achizitionarea materiale de constructie.tehnica 
sanitara,electricitate, termotehnica si ventilare si uz casnic

Cod CPV 44190000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. T. Ciorba,1 bir. 300
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 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 0.00
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17323236 

Licitaţie publică Nr. 17/00144

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bu

Telefon/fax 0268 2 44 20
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Levinte Lilia
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Ialoveni,Consiliul raional Ialoveni, bir 413,etaj.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun 33.

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 garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17326850 

Licitaţie publică Nr. 17/00154

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

Telefon/fax 022884240
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Institutul Mamei şi 
Copilului şi IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Korolenko 2/1, bloc A, et.2, secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

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
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17347959 

Licitaţie publică Nr. 17/00173

Autoritatea contractantă Ministerul Educației
Adresa Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Telefon/fax 022 23 25 02
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie JOVMIR LIUDMILA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „V. Pîrvan” din 
com. Gotești, r-nul Cantemir

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180, bir. 1307
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică 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 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17382373 

Licitaţie publică Nr. 17/00183

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022252071 252209 252149
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POJAR STANISLAV
Obiectul achiziţiei Produse de panificaţie
Cod CPV 15811100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia 
achiziţii publice, bir.106
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia 
achiziţii publice, bir.103

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 garantare a ofertei:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17388304 

Licitaţie publică Nr. 17/00187

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 - pentru sem.I a.2017
Cod CPV 15000000-8
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 0.00

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 MD69VI02251711136MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD69VI02251711136MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17394177 

Licitaţie publică Nr. 17/00188

Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic
Adresa
Telefon/fax 852670
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RANGU IVAN
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Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare
Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncologic
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 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17394876 

Licitaţie publică Nr. 17/00195

Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic
Adresa
Telefon/fax 852670
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PREPELIŢA CORNELIU
Obiectul achiziţiei Servicii de desrvire a Acceleratorului Linear Clinac (repetat)
Cod CPV 51400000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncologic
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 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17403776 
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Licitaţie publică Nr. 17/00202

Autoritatea contractantă PIAŢA CENTRALĂ Î.M.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam 63

Telefon/fax 022277848
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUTIUM VICTOR
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam 63

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 2224125002923
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Centru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2224125002923
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Centru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2224125002923
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Centru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17424163 

Licitaţie publică Nr. 17/00215

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022252071 252209 252149
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POJAR STANISLAV
Obiectul achiziţiei Produse alimentare
Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
bir.106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
bir.103

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 garantare a ofertei:
Cont de decontare contIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare contIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17442965 
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Licitaţie publică Nr. 17/00228

Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Telefon/fax 022406838
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE
Obiectul achiziţiei Servicii paza fizica
Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 6, bir. 608, 
www.trm.md/ro/achizitii/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5 Sala de 
sedinte

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 22512706126
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512706126
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512706126
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17454762 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03620 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor analgezice opioide în scopul 
realizării Programului Naţional „Combaterea cancerului” pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii 
contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2017 13:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 31.01.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.01.2017 14:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16549657 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03656 din 03.02.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de suport Hardware şi Software a Sistemului 
Informaţional CNAS , cod CPV - 72000000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale, sunt 
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 03.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.02.2017 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16619242 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03681 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor în scopul realizării Programului 
Naţional de prevenire, profilaxia şi controlul infecţiei HIV/SIDA/ITS pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor 
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele 
modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2017 13:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 31.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.01.2017 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16659150 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03757 din 17.01.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea pieselor auto de schimb, anvelopelor, saboților 
și lichidului de frînă, uleiurilor, altor mărfuri, serviciilor de reparație și deservire tehnică a autoturismelor de marca «Mercedes», 
«BMW», «Șkoda» și «Dacia Duster» pentru anul 2017., cod CPV - 50000000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante BAZA 
AUTO A CANCELARIEI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NAGHIŢ MIHAIL

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GROSU SERGIU

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
Preşedintele grupului de lucru

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16778147 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03819 din 25.01.2017 cu privire la achiziţia de Articole radiologice și developante, cod CPV - 32354100-0, 
conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SR Hînceşti, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 19.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.01.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 25.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.01.2017 10:00

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=16936498 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03875 din 27.01.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea produselor alimentare (ouă, cacao, fulger de 
ovăz și alte) pentru necesitatea instituţiilor preşcolare şi de tip internat subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica 
pentru perioada 01.02.2017-30.06.2017, cod CPV - 15800000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Direcția Educație, Tineret 
și Sport al sectorului Botanica, 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=17080232 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00040 din 02.02.2017 cu privire la achiziţia de produse petroliere, cod CPV - 09130000-9, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Ministerul Afacerilor Interne, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 31.01.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.01.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 14:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17150557 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00041 din 07.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea serviciilor tipografice pentru imprimarea 
documentelor permisive (de strictă evidenţă) ANSA, cod CPV - 79810000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor, 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=17155309 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00077 din 30.01.2017 cu privire la achiziţia de Achizitionarea produselor alimentare (gaina refrigerata, 
piept de pui fara os refrigerat, drojdie proaspata), cod CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante DETS sect. 
CENTRU, sunt operate următoarele modificări:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau, str.Bulgara 41 , tel:022-271022, e-mail:dets_
contracte@mail.ru

Termenul de depunere a ofertelor 03.02.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.02.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
mun.Chisinau, str.Bulgara 41 , tel:022-271022, e-mail:dets_
contracte@mail.ru sau http://chisinauedu.md/node/76 
(documentatia standart))

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 14:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17220579 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00115 din 03.02.2017 cu privire la achiziţia de Consumabile din secţia protetică-dentară,stomatologie 
terapeutică şi chirurgie stomatologică, cod CPV - 33141800-8, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL 
CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, sunt operate următoarele modificări:

Obiectul achiziţiei onsumabile din secţia protetică-dentară,stomatologie terapeutică şi 
chirurgie stomatologică

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei Consumabile din secţia protetică-dentară,stomatologie terapeutică 
şi chirurgie stomatologică

 
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=17287482 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00159 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea serviciilor de curăţenie a sediilor administrative 
ale MAI din bd. Ştefan cel Mare 75, str. 31 august 1989, nr. 104; str. Vasile Alecsandri 83., cod CPV - 90900000-6, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Ministerul Afacerilor Interne, sunt operate următoarele modificări:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, bir. 132, Dorina Ciupercă
Termenul de depunere a ofertelor 07.02.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.02.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, bir. 132, etajul 1, 
bir.132,www.mai.gov.md, tel:255-664, 255-377, Dorina Ciupercă

Termenul de depunere a ofertelor 31.01.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.01.2017 14:00

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17355216 
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor 
de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică 
de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru 
încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor 
de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care in-
tră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare 
de: 

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 
– în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală 
cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b)  6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – 
în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică 
decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor lo-
turi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract 
este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta preve-
derile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 
zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare). 

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziți-
ei fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi 
atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare 
pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 
Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului 
Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau mo-
ment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului 
nu se ia în considerare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de 
informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în 
considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, 
de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de 
odihnă, respectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.  

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina 
oficială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai 
frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

28

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03543

Autoritatea contractantă Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa mun.Chișinău, str.Petricani 19
Telefon/fax 0-22-259-627 0-22-259-679
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI Taisia
Obiectul achiziţiei rechizite de birou
Cod CPV 30192000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16419376 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03555

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA
Obiectul achiziţiei Reagenti chimici pu imunologie pu I trimestru
Cod CPV 33696300-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. serv economic- financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. 
directorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251966614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16438288 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03652

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI CRUZEŞTI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Cruzeşti, str. Sf.Avraam 14
Telefon/fax 022419523

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Crudu Violeta
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Obiectul achiziţiei Procurarea produselor alimentare pentru gradinita nr.224 din 
com. Cruzesti

Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria comunei Cruzeşti
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Cruzeşti, str. Teilor 24
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16599647 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00047

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL 
REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 166

Telefon/fax 022239391
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS
Obiectul achiziţiei Detergenţi şi mărfuri de uz gospodăresc
Cod CPV 39831200-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 166

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 166

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17171716 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00078

Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022 822239
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIOLAN Petru
Obiectul achiziţiei Produse de papetărie
Cod CPV 30192700-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1, bir. 143 (oficiul 
corespondență), et.1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17220758 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00086

Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE 
PLANTE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.208

Telefon/fax 210-455 211-308
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL
Obiectul achiziţiei îngrăşăminte minerale
Cod CPV 24400000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.208

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

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17239344 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00087

Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei
Adresa or. Sîngerei, str. Testimițeanu 11
Telefon/fax 026222662
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie UNGUREANU LIA

Obiectul achiziţiei Reactive de laborator, articole parafarmaceutice, consumabile 
medicale și dezinfectanți

Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Sîngerei, str. Testimițeanu 11, etaj 2, Anticamera
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Sîngerei, str. Testimițeanu 11
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 0
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 0
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 0
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 0
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17239541 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00121

Autoritatea contractantă Primaria Anenii Noi
Adresa or.Anenii Noi, str.Suvorov,6
Telefon/fax 0265-2-2665
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Bondari Veaceslav
Obiectul achiziţiei produse alimentare
Cod CPV 15000000-8
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini primaria Anenii Noi, biroul, 31
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Anenii Noi, str.Suvorov,6 biroul primarului
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17299176 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00145

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL FĂLEŞTI
Adresa Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Telefon/fax 025923941
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POVIVAILOV ION

Obiectul achiziţiei Servicii de editare, tipărire şi scrierea articolelor – servicii de 
mediatizare

Cod CPV 79823000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Făleşti, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, bir. 
213.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226621
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226621
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17326993 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00151

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022252071 252209 252357
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROHAC VITALIE
Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare binevolă de sănătate
Cod CPV 66512210-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al 
Ministerului Apărărăii, bir. 103

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

Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17343965 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00156

Autoritatea contractantă PIAŢA CENTRALĂ Î.M.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam 63
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Telefon/fax 022277848
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CALESTRU ALINA

Obiectul achiziţiei
SERVICII DERATIZARE SI DEZINSECTIE A TERITORIULUI 
I.M PIATA CENTRALA 2017 SI INCAPERILOR CANTINELOR 
INSTITUTIILOR PREUNIVERSITARE SEC.CENTRU

Cod CPV 90923000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam 63

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam 63

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2224125002923
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Centru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2224125002923
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Centru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17350845 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00165

Autoritatea contractantă DETS sect. CENTRU
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Telefon/fax (022) 27-10-22
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MUSTEAŢĂ ION

Obiectul achiziţiei
lucrări de reparaţie a sistemelor inginereşti (reţelele termice, 
apeduct şi canalizare) în urma avarierilor pe parcursul anului 
2017-REPETAT

Cod CPV 45232460-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau, str.Bulgara 41, et.1 bir.3, tel:022-271022/ fax 
:022/270260, e-mail:dets_contracte@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000005196
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000005196
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17371725 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00166

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
Adresa Republica Moldova, Edineţ, Edineţ, str. Independenţei 33
Telefon/fax 0 246 2 26 50
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Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LÎSÎI LIDIA
Obiectul achiziţiei Servicii de publicitate pentru anul 2017
Cod CPV 79341000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Edineţ,str.Independenţei,33 bir.011
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Edineţ, Edineţ, str. Independenţei 33
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226604
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005392
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226604
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005392
Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17376905 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00167

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII 
MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

Telefon/fax 268-205 268-201 268-480 268133
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BEGLIŢĂ VALENTIN
Obiectul achiziţiei Detergenti si produse igienice
Cod CPV 39830000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

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

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17377781 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00168

Autoritatea contractantă DETS sect. CENTRU
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Telefon/fax (022) 27-10-22
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MUSTEAŢĂ ION

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie în urma avarierilor rețelelor electrice pe 
parcursul anului 2017 -REPETAT

Cod CPV 45310000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau, str.Bulgara 41, et.1 bir.3, tel:022-271022, fax-022-
270260, e-mail:dets_contracte@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000005196
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000005196
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17378060 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00172

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA
Obiectul achiziţiei Reagenţi şi produse pentru laboratorul bacteriologic
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. serv. economic - financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. 
directorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225166614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Cont trezorerial 462500000529601
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17381698 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00175

Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Telefon/fax 022406838
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE
Obiectul achiziţiei Sistem de arhivare a fisierilor multimedia
Cod CPV 39132000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 6, bir. 608, 
www.trm.md/ro/achizitii

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5 Sala de 
sedinte

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecentru’ Chisinau
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Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17383359 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00176

Autoritatea contractantă DRPSA Causeni
Adresa or. Causeni str. A. Mateevici 31
Telefon/fax 024322546
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŞEVCIUC DIANA
Obiectul achiziţiei Combustibil PREMIUM-95
Cod CPV 09132000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Causeni str. A. Mateevici 31
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17383492 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00179

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Dubasari
Adresa s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii
Telefon/fax 024844746
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAZAC LILIA
Obiectul achiziţiei Procurarea produselor petroliere
Cod CPV 09100000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17385514 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00181

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

Telefon/fax 022884240
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SANDU NINA
Obiectul achiziţiei Imunoglobulina antirabica pentru anul 2017
Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, bloc A , et. 2, secretariat
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu Alexandru 3

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17386617 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00182

Autoritatea contractantă Serviciul Stare Civilă
Adresa str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău
Telefon/fax (022) 25-71-63
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIROŞCA IRINA
Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație exterioară a clădirii Oficiului stare civilă Bălți

Cod CPV 71242000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, bir. 514
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, sala de protocol
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17386855 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00185

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA

Obiectul achiziţiei
Reagenti și produse pentru laborator clinic: echilibrul acido-bazic 
(Analizatorul Easy-Blood Gase (sistem deschis)). Reagenti pentru 
hemostaza.

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. serviciul economic- 
financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11,bir. 
directorului

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225166614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17392514 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00189

Autoritatea contractantă IMSP CS Nr.1 Orhei
Adresa str. Vasile Lupu 127, or. Orhei
Telefon/fax 023524967
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Dvornic Ludmila
Obiectul achiziţiei reagenți și consumabile de laborator
Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Vasile Lupu 127, or. Orhei
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17396041 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00190

Autoritatea contractantă IMSP SR CAHUL
Adresa or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Telefon/fax 0299 2-24-48
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ARTENI TATIANA
Obiectul achiziţiei «Produse petroliere»
Cod CPV 09130000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 518430C00118AA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 518430C00118AA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17397168 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00192

Autoritatea contractantă BMA al MAI
Adresa Chiţinău bd. Ştefan cel mare şi sfînt 124
Telefon/fax 022 265-616; 022 277-302
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Creţu Andrian
Obiectul achiziţiei Servicii de alimentare, conform necesităţilor BMA al MAI
Cod CPV 55500000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Chiţinău bd. Ştefan cel mare şi sfînt 124, etaj 4 bir,412 ofiţer 
superior al SIE căpitan al E. Grajdieru email; eugen.grajdieru@
bma.gov.md email; eugen.grajdieru@bma.gov.md tel: (022) 265-
616

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chiţinău bd. Ştefan cel mare şi sfînt 124 etaj 4 sala de şedinţă
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD20TRCAA518410A0058
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD20TRCAA518410A0058
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD20TRCAA518410A0058
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD20TRCAA518410A0058
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17398070 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00193

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA
Obiectul achiziţiei Reagenti pentru laboratorul clinic (hematologie)
Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCM Sfînta Treime, str. A. Russo 11, bir. serv. economic - 
financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. 
directorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225166614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17399899 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00194

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA
Obiectul achiziţiei Reagenţi pentru analizatorul Easy Lyte K/Na
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. serv. economic financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir 
directorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225166614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17403099 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00196

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA
Obiectul achiziţiei Cartuş reactivi RP 500
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. serv economic financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11,bir. 
ditectorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22519664
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 31.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17406890 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00198

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA
Obiectul achiziţiei Reagenţi, veselă, ustensile pentru laboratorul biochimic
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. serv economic financiar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir 
directorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2225166614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 31.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17408149 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00199

Autoritatea contractantă CSP mun.Chișinău
Adresa A. Hîjdeu, 49
Telefon/fax 022574346
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COJOCARI SIMION
Obiectul achiziţiei produse petrolier pentru anul 2017
Cod CPV 09200000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău A.Hîjdeu,49
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică A. Hîjdeu, 49
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17409526 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00205

Autoritatea contractantă IMSP SR CAHUL
Adresa or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Telefon/fax 0299 2-24-48
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ARTENI TATIANA
Obiectul achiziţiei Oxigen medical
Cod CPV 24100000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Raional Cahul, str. Ștefan cel Mare,23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 518430C00118AA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 518430C00118AA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17428191 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00207

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI 
NEUROCHIRURGIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2
Telefon/fax 022 829 016
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FAINA VASILE
Obiectul achiziţiei Bunuri materiale din domeniul tehnologiilor informaționale
Cod CPV 30000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie
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 De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22511700000034MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare 22511700000034MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17431374 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00212

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII 
MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

Telefon/fax 268-205 268-201 268-480 268133
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BEGLIŢĂ VALENTIN
Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare auto
Cod CPV 66514100-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

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

Termenul de depunere a ofertelor 02.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17440668 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00213

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1
Telefon/fax 022 738718
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie JALBĂ EULITA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare ( Carne de vita) pentru semestrul I 2017
Cod CPV 15100000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Dispensarul Cardiologic et. 4 of 401
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17440973 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00216

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 Formulare și registre
Cod CPV 22820000-4
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, et.5, sala 
de sedinte

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

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 31.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.01.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17446923 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00218

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

Telefon/fax 022267023
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎRĂU VALENTINA
Obiectul achiziţiei Consumabile pentru serviciul de Radiologie
Cod CPV 32354110-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău str.A.Puşkin 51 Bl.Aetaj 6

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD05ML00002251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD05ML00002251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 30.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.01.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17450760 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!
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La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00067 din 24.01.2017 cu privire la achiziţia de Tehnica de calcul(computere,imprimante,ruter), 
cod CPV - 30200000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, 
sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 18.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.01.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 24.01.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.01.2017 11:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17195661 



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

44

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor 
de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică 
de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru 
încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor 
de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care intră 
în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 
– în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală 
cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – 
în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică 
decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor lo-
turi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract 
este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta preve-
derile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 
zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare). 

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziți-
ei fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi 
atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare 
pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 
Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului 
Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau mo-
ment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului 
nu se ia în considerare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de 
informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în 
considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, 
de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de 
odihnă, respectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.  

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina 
oficială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai 
frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Licitația publică 10/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Directia Generala Invatamint Tineret si Sport or.Riscani

2. IDNO: 1007601010998

3. Tip procedură achiziție: Licitatie publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată(încazullicitaţieirestrînseşi al proceduriinegociate)[indicaţi] ___
__________________________________________________________

5. Obiectul achiziției: Produse petroliere

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse petroliere

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor  DGITS or. Riscani

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:din bugetul local

9. Modalităţi de plată: Transfer bancar

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referinţă

1 09134200-9 Motorina Euro-5 L 6000 SM SR EN228

2 09132000-3 Benzina Premium-95 L 40000 SM SR EN 590

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]Vinzare-cumparare

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi]________________________
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12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţinu-
mărul de luni]  12 luni conform contractului

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]_12 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
_____________Or.Riscani_____________________________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe pozitii

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic pret

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, pre-
cum şi ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se acceptă

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indi-
caţi]________________________________________________________________________

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii cerinţei:

Obligativitatea

1 -Declaratie pe proprie raspundere, completata in conformita-
te cu Formularul (F3.4)

Document original da

2 -Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii sau extras

-Statutul cu modificarile la zi

Document copia da

3 -Licenta de activitate-copie-confirmata prin semnatura si 
stampila Participantului.

-Autorizatia de functionare-copie-confirmata prin semnatura 
si stampila Participantului.

Document copia da

4 -Certificat de conformitate sau declaratie de conformitate 
eliberat/eliberata de un organizm de certificare acreditat

Document copia da

5 -Declaratie pe proprie raspundere, completata in conformita-
te cu Formularul (F3.5)

-Documente edificatoare cum ar fi certificate si/ sau alte do-
cumente echivalente emise de autoritati competente din tara 
de rezidenta a ofertantului in cazul operatorului economic 
strain:

-Certificat  cu privire la situatia contribuabilului- original 
sau copie-eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul 
competent in tara de resedinta a operatorului economic strain 
(valabilitatea certificatului- conform ceruntelor  Inspectoratu-
lui Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent  
in tara de resedinta a operatorului  economic  strain)

Document original da

6 Valoarea unui contract individual indeplinit, cu anexarea 
actelor doveditoare continind valori, perioade de livrare/
prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
autoritati contractante sau clienti privati, intocmita conform 
Formularului (F3.3)

Document copia da
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21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractan-
tă şi familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Directia Generala Invatamint Tineret si Sport or.Riscani

b) Adresa: or.Riscani, str.Independentei 44, etaj II, oficiu nr.21

c) Tel: 025624756

d) Fax: 025623031

e) E-mail: itiriscani@gmail.com 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:_Turcan Doina
Setulde documente poate fi obținut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: itiriscani@gmail.com
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de par-
ticipare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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 şiştampilat, urmea-
ză a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă] 11:00
- pe:[data]  10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor]DGITS Riscani, or.Riscani, str.Independentei 44, etaj II , oficiu 
nr.21

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 

deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: ________30 zile_____________________

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____Romana____________

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de: 

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la proce-
dura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii[indicaţi];    DGITS Riscani
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(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi];  1007601010998
(d) contul de decontare [indicaţi];  
(e) contul trezorerial[indicaţi]; MD23TRPDAN142310A12308AA
(f) contul bancar [indicaţi]; 226623
(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. MF-TT Riscani

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procen-
tual din preţul contractului adjudecat]: ___1___%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 

de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 608000.00
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Licitația publică 11/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

2. IDNO: 1003600163408

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată : necesitate de producere

5. Obiectul achiziției: Produse petroliere

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: 09.01.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării : produselor petroliere conform necesităţilor  
ÎM „Combinatul Servicii Funerare” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada de gestiune - anul 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse financiare proprii.

9. Modalităţi de plată: transfer bancar.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziție ” Licitație deschisă” privind livrarea următoarelor bunuri :
Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate
Unitatea 

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

1 09200000-
1 Benzină Premium 95 litri 17 000

Benzină cu amănuntul, cu cifră oc-
tanică minima 95,0 determinată după 

metoda „Research”, standardul de 
referință: SM226:2002/Al

2 09200000-
1 Benzină 92 litri 10 500

Benzină cu amănuntul, cu cifra 
octanică minima de 92,0, determinate 
după metoda ”Rsearch!, standardul de 

referință: SM226:2002/Al;

3 09200000-
1 Motorină litri 36 000

Motorină Euro 5 cu amănuntul, stan-
dardul de referință:GOST 305-82/Z-

0,2-35( pentru perioada rece a anuluu) 
și GOST 305-82/L-0,2-62 ( pentru 

perioada caldă a anului)

10. Contract de achiziție rezervat furnizorilor autorizați.

11. Tipul contractului Vînzare-cumpărare in rate.

12. Termenul și condițiile de livrare solicitat (durata contractului): conform necesităților întreprin-
derii pentru anul 2017.

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni , anul 2017.

14.  Locul livrării produselor: teritoriul Republicii Moldova, preponderent mun. Chișinău.

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: conform listei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: oferta cea mai avantaloasă 
din punct de vedere economic ( pe  baza evaluării tehnice și financiare).



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

50

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum şi ponderile lor:

a) Preț – max. 80% sau 80 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi punctate 
cu cîte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu  care vor depăși cel mai bun preț;

b) Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată, valoarea minimă a datoriei, terme-
nele de livrare, rețeaua de stații și punctele de distribuție extinsă, reduceri fixe de la prețul de 
panou valabile pentru toată perioada valabilității contractului, sistem de livrare și distribuire, 
inclusiv electronic, cu următoarele specificări, dar fără a se limita la aceste: 

- acces online la sistem -24/24 ore;

- administrarea de către beneficiar a utilizatorilor și cardurilor, stabilire/delegarea dreptului 
pentru utilizatori;

- crearea restricțiilor de timp, regiune, sumă, tip și cantitate pentru fiecare card;
- vizualizarea soldului disponibil, precum și a consumului zilnic, săptămînal, lunar, etc.;

- vizualizarea detaliată a tranzacțiilor efectuate cu cardul ( numărul cardului, adresa stației, 
data și ora, tipul produsului, cantitatea, suma,;

- eliberarea gratuită a numărului solicitat de carduri și  blocarea acestora, etc., 

- alte facilități - max. 20% sau 20 pct. ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu 
excepția prețului ofertant, i se va acordă punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în depen-
dență de avantajele prevăzute, li se va acorda cu cîte

5 pct. mai puțin, deci 15, 10, 5 sau, în cazul lipsei acestora, 0 pct.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului – nu sunt.

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta cu indicarea condițiilor  specificate în 
punctele 9 și 17.

Confirmată cu semnătura și ștampila 
Participantului 

da

2 Certificat de înregistrare Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
Participantului

da

3 Extras din Registrul de Stat Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
Participantului

da

4 Raport financiar Pentru anul 2015, confirmat prin semnătura și 
ștampila Participantului

da

5 Informații generale despre Participant original da
6 Licență de activitate și anexa Copie confirmată cu semnătura și ștampila 

Participantului
da

7 Certificat de conformitate și calitate Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

8 Certificat de înregistrare a produsului în 
Republica Moldova

Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

9 Fișa tehnică de securitate a produsului eliberată 
de către producător

Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

10 Schema dislocării rețelei de distribuire Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

11 Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat Original confirmat prin semnătura și ștampila IFS da
12 Alte documente care pot fi solicitate ulterior în 

caz de necesitate
Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  ÎM „ Combinatul Servicii Funerare”

b) Adresa: MD -2001, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr.11, anticamera.

c) Tel: 022 271 555,  068810444

d) Fax: 022 271 555

e) E-mail: combinatul.servicii.funerare@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Andrei Gasnaș, administrator
Setul de documente poate fi obținut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:
 combinatul.servicii.funerare@gmail.com 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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, urmea-
ză a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă: 

b) pînă la: ora 10.00
c)  pe data  10.02.2017

d) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: ÎM „ Combinatul Servicii Funerare”, MD-
2001, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr. 11, anticamera.

e) Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Persoană  autorizată să asiste la deschide-

rea ofertelor urmează să dețină asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespun-
zător de către ofertant.Alte persoane nu sunt admise.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile
25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat
26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0,50 % de la valoarea estimativă a 
achiziției în formă de: 

- Garanție bancară.
Garanţia de bună execuţie a contractului:  0,00 %.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 000 000.00 lei.
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Licitația publică 12/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră

2. IDNO: 1007609003282

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) nu se aplică

5. Obiectul achiziţiei: produse alimentare pentru I-a jumătate a anului 2017

6. Cod CPV: 15800000-6

7. Data publicării anunţului de intenţie: 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare pentru I-a jumă-
tate a anului 2017 conform necesităţilor Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră (în continuare – Cum-
părător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat

9. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziţie Licitație publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-
licitată, Standarde de referinţă

15542000-9 Brînză de vacă cu grăsimea de 2% kg 300 pungi din material plastic vacuum 
6-10 kg, SM SR 3664:2016

15112000-6 Carne de pasăre kg 1050
în cutii de carton de 5kg, cu 
greutatea de nu mai puţin de 0,4 
kg/1 pulpă, GOST 18292-85

15113000-3 Carne de porcină categoria II, grosimea 
slăninei pînă la 4 cm kg 2050 proaspătă cu os, SM 221:2001

03212100-1 Cartofi diametrul 4-6 cm kg 16000 saci de plasă 25-50 kg, GOST 
26545-85 sau SM ISO 2165:2015

15500000-3 Caşcaval 40-50% kg 100 pungi din material vacuum 3-6 kg, 
HG nr. 611 din 05.07.2010

03221113-1 Ceapă uscată kg 1050 saci de plasă 25-50 kg, SM 
243:2004

15500000-3 Chefir, lapte acru pasteurizat, cu grăsimea 
0,1% l 1000 ambalat a cîte 1 litru, HG nr. 611 

din 05.07.2010

15131000-5 Conserve din carne (porc) kg 130
în borcane de metal a cîte 240-
385 gr. în cutie de carton GOST 
697-84

15235000-4 Conserve din peşte (sardine) kg 200
naturale cu adaos de ulei în cutii 
de tinichea a cîte 240 gr, SM 
GOST 280:2011

15130000-8 Crenvuşte din carne de vită şi porcină kg 1050
pungi din material plastic vacuum 
3-6 kg, calitate superioară, GOST 
23670-79

03211900-2 Crupă de grîu kg 400 sfărămate în ambalaj cîte 25 kg, 
GOST 276-60

03211900-2 Crupă de hrişcă kg 500 saci 25-50 kg, GOST 5550-74

03211900-2 Crupă de orz kg 250 în ambalaj cîte 25 kg, GOST 
5784-60
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15612100-2 Făină de grîu calitatea II kg 250 saci 10-25 kg, SM 202:2000

15612210-6 Făină de porumb kg 400 calitatea superioară, GOST 
14176-69

03221210-1 Fasole kg 600 saci 25-50 kg, GOST 7758-75

15332410-1 Fructe uscate tehnologic (mere, pere, prune) kg 550 saci din hîrtie GOST 1750-86

15511100-4 Lapte de vaci pasteurizată cu grăsimea 1,5% l 500 ambalat a cîte 1 litru, HG nr. 611 
din 05.07.2010

15431100-9 Margarină (grăsimea 40%) kg 320 cutie din carton 10-20 kg GOST 
240-85

03212213-6 Mazăre uscată, boabe şlefuite kg 350 saci 25-50 kg, GOST 6201-68

03221112-4 Morcov kg 1200 saci de plasă 25-50 kg, SM SR 
3278:2006

15614100-6 Orez kg 500 calitatea I, sub formă de boabe 
întregi, SM SR ISO 7301:2014

03142500-3 Ouă de găină buc. 20000
de masă, dietice categoria B cu 
greutatea XL sau L, HG nr. 1208 
din 27.10.2008

15331428-3 Pasta de tomate, 25% substanţe uscate kg 180 calitatea I în borcane cu greutatea 
de 700 gr, SM 247:2004

15850000-1 Paste făinoase grupa «С», clasa I kg 1100
saci din hîrtie, 10-25 kg

SM 191:1999 sau GOST 875-92

15221000-3 Peşte congelat «Mintai» kg 2100 fără cap, GOST 20057-96

15232000-3 Peşte sărat, «Hering» cu cap, fără măruntaie kg 500 căldare cu capac din plastic 10 kg, 
GOST 7448-2006

15811100-7 Pîine albă din făină de grîu de calitatea I  kg 10500 SM 173:1997

15811100-7 Pîine din amestec de făină de grîu şi secară kg 10200 SM 173:1997

15872100-2 Piper kg 9 pungi din material vacuum 10-20 
gr, GOST 29050

15130000-8 Safalade din carne de vită şi porcină. kg 1100
pungi din material plastic vacuum 
3-6 kg, calitate superioară, GOST 
23670-79

15872400-5 Sare alimentară kg 600 pungi din polister a cîte 1-1,5 kg, 
GOST 13830-97

03221111-7 Sfeclă roşie kg 1100 saci de plasă 25-50, GOST 1722-
85

15321000-4 Suc de fructe şi pomușoare l 1065 borcan din sticlă 3 litre SM 
183:2003

15421000-5 Ulei de floarea soarelui, rafinat, nedeodo-
rat kg 423,2 în butelii PET 5 litri/4,6 kg , 

GOST 1129-93

15530000-2 Unt de vaci din smîntînă dulce, nesărat 
72,5% kg 1650

din smîntînă dulce nesărat 72,5% 
grăsime, fără adaos de grăsimi 
vegetal, GOST 37-91

03221400-0 Varză kg 4000 saci de plasă 25-50, SM SR 
1418:2006

15831000-2 Zahăr tos kg 2000 din sfeclă de calitate standard în 
saci a cîte 50 kg, GOST 26907-86

15870000-7 Foi de dafin kg 2 pungi din polister, GOST 17594-
81

15871110-8 Oţet l 50 sticlă din masă plastică 1,0 litre, 
SM SR EN 13188:2012

15871250-1 Praf de muştar kg 11 pungi din polister, GOST 13979
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10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: vînzare-cumpărare

12. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 6 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 6 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: or. Un-
gheni, str. Suceava 1, Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ  şi 
corespunderea cerinţelor tehnice

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, pre-
cum şi ponderile lor: nu se aplică

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

Neimplicarea  în practici frauduloase şi de 
corupere

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în 
conformitate cu Formularul (F 3.4) Da

Dovada  înregistrării   persoanei  juridice
Certificat/decizie   de   înregistrare   a între-
prinderii sau extras Da

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra 
bunuri

Autorizaţia de funcționare – copie – confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului. Da

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specifi-
caţii sau standarde relevante

Certificat de conformitate sau declaraţie de con-
formitate eliberat/eliberată de un organism de 
certificare acreditat

Da

Formularul informativ despre ofertant F 3.3 original confirmat prin aplicarea stampilei şi 
semnăturii Participantului. Da

Formularul Ofertei F 3.1 original confirmat prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii Participantului. Da

Specificaţii tehnice F 4.1 original confirmat prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii Participantului. Da

Specificaţii de preţ F 4.2 original confirmat prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii Participantului. Da

Garanţia pentru ofertă 1% scrisoare de garanţie banacară - original conform 
formularului F 3.2 sau transfer la contul autori-
tăţii contractante conform conturilor din Anexa 
1- cu pezentarea dispoziției de plată. 

Da

Ultimul raport financiar copie confirmată prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii Participantului. Da

Declaraţie privind situaţia personală a operator-
ului economic F 3.5

original confirmat prin ştampila și semnătura 
Participantului. Da

Certificat de atribuire a contului bancar copie confirmată prin ştampila și semnătura 
Participantului. Da
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Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor 
față de bugetul public național 

eliberat de FISC (pentru nerezidenţi de au-
toritățile competente)- copie- confirmat prin 
ștampila și semnătura Participantului. 

Da

Extras din Registrul persoanelor juridice copie confirmată prin ştampila şi semnătura 
Participantului. Participanţii nerezidenţi vor 
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba 
de stat sau în limba rusă cu aplicarea ştampilei și 
semnăturii.

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră

b) Adresa: or. Ungheni, str. Suceava 1

c) Tel: (0236) 2-91-79, 069085406

d) Fax:-

e) E-mail: logistica.cnpf@border.gov.md

f) Numele şifuncţia persoanei responsabile: Vladislav Popa - şef al secţiei logistice
Setulde documente poate fi obţinut 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). 
Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: logistica.cnpf@border.gov.md
În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de parti-
cipare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

22. 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 prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:[ora exactă] 11:00
- pe:[data] 10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră, or. 
Ungheni, str. Suceava 1

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: orice persoană este autorizată să asiste la 

deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de Stat

26. 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.
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Plata prin transfer se va efectua în adresa Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră, cu nota “Garanţia pentru 
ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
((a) beneficiarul plăţii Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal: 1007609003282
(d) contul de decontare : 2264061001
(e) cod IBAN: MD50TRPCAI518410A00602AA
(f) contul bancar: TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială: Ungheni

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională 
de soluţionare a contestaţiilor

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 830000,00

Ex. Vladislav Popa

Tel. 069085406
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Licitația publică 13/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești

2. IDNO: 1004606002010

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi] 
_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziției:                                Produse Petroliere

6. Cod CPV:                                             09132000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _Produselor Petroliere

conform necesităţilor   Întreprinderii pentru silvicultură Șoldănești 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară      2017

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse proprii

9. Modalităţi de plată: prin transfer

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

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

lor/lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură
Cantita-

tea
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 09132000-3 Benzina A-95 litri 9000
-Cifra octanica,COR, min,95

-Aspect limpede si transparent

2 09132000-3 Benzina A-92 litri 70000
-Cifra octanica,COR, min,92

-Aspect limpede si transparent

3 09134200-9               Motorina litri 35000

-Aditivii din motorina nu trebue sa con-
tina compusi ai metanelor si fosforului

-Cifra cetanica , min 51,0
-Punct de inflamabilitate, min 550C

-Densitatea la 200C,max,860,0kg/m3

-Viscozotatea la 400C 2,00-4,50 mm2/s

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului    Vinzare-Cumparare
a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locațiune
e) De antrepriză
f) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi] ________________________
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12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] _12 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 12 luni
14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: o.Soldanesti
15. Modalitatea de efectuare a evaluării:  Cel mai mic pret oferit
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _________________

Autoritatea va lua în considerare, pe lîngă cel mai mic pret oferit,unil sau mai mulți factori legați de 
caracteristicile, performanța,termenii și condițiile aciziționării produselor petroliere.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum şi ponderile lor:

a) Evaloarea aspectelor tehnice conform  ofertelor depuse

b) Evaluarea va fi efectuata pe poziții

c) Evaluarea după cel mai mic preț, ecet...

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzicerea

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] _________
_______________________________________________________________

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie Emis de Camera de Înregistrare de Stat, con-
firmat prin aplicarea semnăturii si ștampilei 
participantului

obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului

Bancar-copie

Eliberat de banca deținatoare de cont obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plații 
impozitelor, contribuțiilor-copie

Eliberat de Inspectoraul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerințelor Inspectoratu-
lui Fiscal al RM)

obligatoriu

4 Ultimul raport financiar-copie Confirmată prin semnătura și ștampila parti-
cipantului)

obligatoriu

5 Licența de activitate-copie Confirmata prin semnătura și ștampila partci-
pantului

obligatoriu

6 Certificat de conformitate Eliberat de Organul National de Verificare a 
conformitații produselor,confirmata prin sem-
natură și ștampila participantului

obligatoriu

7 Declarația privind conduita etică și neimpli-
carea în practici fraudioase și de corupție

Conform F3,4 din Documentația Standart obligatoriu

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:          Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești
b) Adresa:                                                    o. Șoldănești str. 31 August 125
c) Tel:                                                         0272-2-22-53,2-26-55,069156227
d) Fax:                                                        0272-2-26-55
e) E-mail:                                                   issoldanesti@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:     Pana Ala   cont-sef

Setul de documente poate fi obținut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: issoldanesti@gmail.com 
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În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: 
Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești , o. Șoldănești str. 31 August 125

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 

deschiderea ofertelor.
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat
26. 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 Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești cu nota “Garanția pen-
tru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești
(b) datele bancare MOLDMD2X355 
(c) codul fiscal     1004606002010 
(d) contul de decontare MD21ML000000000225165565 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].
27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________
29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de 
soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1600000 lei
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    Licitația publică 14/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria sa. Trifești, r-nul Rezina

2. IDNO: 1007601004663

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică Repetată

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată –nu se aplică

5. Obiectul achiziției:  Rețele de alimentare cu apă și canalizare din sat. Trifești, r-nul Rezina

6. Cod CPV: 45247130-0

7. Data publicării anunțului de intenție: ____ianuarie 2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Rețelelor de alimentare cu apă și canali-
zare din sat. Trifești, r-nul Rezina

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor                                   Primăriei sat. Trifești, r-nul Rezina  

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Ecologic Național

9. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție a 
lucrărilor executate

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție Licitație Publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lor solicitate
Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referinţă

1 45247130-0 Rețele de alimentare cu apă și canalizare 
din sat. Trifești, r-nul Rezina proiect 1 Conform proiectului de execuție

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De antrepriză

a) De prestare servicii

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 12 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31 decembrie 2018

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: sat. Trifești, r-nul Rezina

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe listă întragă

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: oferta cea mai avantajoasă 
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tehnico-economic

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, pre-
cum şi ponderile lor:

a) Prețul ofertei- 80%

b) Perioada de execuție- 10%

c) Perioada de garanție- 10%

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

Da/nu 
1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 

stampilei participantului. Formularul 3.1. 
Da

2 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.2. 

Da

3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3. 

Da

4 Garantia pentru oferta Formularul eliberat de către o bancă comercială 
în original. Formularul 3.4. 

Da

5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.5. 

Da

6 Neîncadrarea în situațiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce 
vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.6. 

Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.7.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii im-
pozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

9 Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitate cu orevederile legale din țara în care 
ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /
extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

- Copie confirmată prin aplicarea semnătu-
rii și ștampilei ofertantului

Operatorul economic nerezident va prezenta do-
cumente din țara de origine care dovedesc forma 
de înregistrare/atestare ori apartenența din punct 
de vedere profesional

Da 

10 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

11 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.8.

Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile 
contractuale faţă de alţi beneficiari

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.9.

Da

13 Raport Financiar pentru anul 2015 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

14 Disponibilitate de bani lichizi sau capital 
circulant, de resurse creditare sau alte mijloace 
financiare conform IPO14

nu se cere
Da / Nu

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 3 652 000,00 Da
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16
Lichiditate generală 

Minim 100%

Da

17 Demonstrarea experienței operatorului 
economic în domeiul de activitate afferent 
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit

Ofertantul( operatorul economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze că 
a finalizat în ultimii 5 ani( calculați pînă la data 
limită  de depunere a ofertelor):

- Un contract ce a avut ca obiect execuția 
unor lucrări similar cu cele ce fac  
obiectul contractului ce urmează a fi 
atribuit , cel puțin egal cu 75% din 
valoarea viitorului contract

sau

- Valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să 
fie egală sau mai mare  decît valoarea 
viitorului contract.

Declarația privind expeeriența similarăconform 
Formularului F3.10

sau

Declarația privind lista principalwelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate  conform 
Formularul F3.11

Operatorul economic trebuie să nominal-
izeze contractual/contractile în baza cărora se 
întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre 
acestea prezentînd-se informațiile detaliate, 
conform următoarelor documente:

-copii ale respectivului/respectivelor contract/
contracte, astfel încît autoritatea contractantă 
să poată identifica natura lucrărilor executate, 
valoarea acestor âa și prețul;

-Procesul –verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor

Da

18 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea core-
spunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul F3.12

Da

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul F3.13

Da

20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

21 Demonstrarea accesului la personal/ un orga-
nism tehnic de specialitate, care să garanteze 
asigurarea unui controlul al calităţii. 

Documente prin care se demonstrează că operato-
rul economic are acces la laboratoare de încer-
cări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în 
conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce 
fac obiectul viitorului contract.

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

22
Informații privind subcontractanții

Formularul F3.14, acordul de subcontractare, 
precum și după caz,  Formuarul informativ F3.8. 

Da / Nu

23
 Informații privind asocierea 

Formularului F3.15, precum și acordul de aso-
ciere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin 
fiecărui asociat

Da / Nu

24  Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

25 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

26 Certificate de calitate a principalelor materiale 
utlizate( elemente prefabricate pentru 
cămine,țeavă din PVC, Țeavă  )

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da/Nu

27 Perioada de garanție a lucrarilor  Min.  5 an. Max. 7 ani Da
28 Recomandări la contractele prezentate pentru 

demonstarea lucrărilor similare executate în 
ultimii 5 ani

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da/Nu

29 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă 
şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria sat. Trifești, r-nul Rezina

b) Adresa: sat. Trifești, r-nul Rezina

c) Tel: 0254-49-236

d) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Primar Mihai Budurin
Setul de documente poate fi obținut 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). 
22. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: 11.00
- pe: 10.02.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primăria sat. Trifești, r-nul Rezina
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau
27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] 

a) Societate cu Răspundere Limitată

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de 
soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 6 088,04 mii lei
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Licitația publică 15/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni

2. IDNO: 1013601000200

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată(încazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) nu se aplică

5. Obiectul achiziției: Achiziţionarea serviciilor de supraveghere sanitar veterinară

6. Cod CPV: 85200000-1

7. Data publicării anunțului de intenție: 16.01.2017

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de supraveghere sanitar veterinară

Conform necesităţilor Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat

9. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și act de prestare a serviciilor

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

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

lor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

1 85200000-1 servicii de supraveghere sanitar veterinară Lot. 38 Prelevarea probelor pentru lab-
orator, vaccinarea animalelor

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] de prestare servicii
12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumărul de luni] 12 luni
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] 31.12.2017

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Localitățile 
în nr.38 din raionul Briceni

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: 

•	 În situaţia în care pe lîngă criteriul de evaluare – cel mai mic preţ sunt indicate şi alte criterii 
de evaluare, obligatoriu se va prezenta modalitatea de calculare a punctajului, conform formulei din 
Documentele de licitaţie.
	 Preţul ofertei – 80 pct.

	 Experienţa în domeniu -  20 pct.

Punctajul pentru factorul de evaluare ”experienţa în domeniu” se acordă:
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Pentru o experienţă mai mare de 3 ani se acordă punctajul maxim

Pentru experienţa 0 pînă la 3 ani se acordă - 10 pct.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum 
şi ponderile lor:

a) Participanții la Licitație Publică cu adresa juridică și sediul în raionul Briceni.

b) Experiența în domeniul sanitar-veterinar

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] nu se admit.

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii (Minis-
terul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Minis-
terul 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 impo-

zitelor, contribuţiilor
copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabili-
tatea certificatului - conform cerinţelor Inspecto-
ratului 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 Autorizaţia sanitar-veterinare de funcţionare a 
cabinetului medical veterinar

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

7 Cerificat de calificare copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

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

original Obligatoriu

21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă 
şi familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Briceni

b) Adresa: or.Briceni str.Prieteniei 83.

c) Tel: 0-247-22-300

d) Fax: 0-247-22-300

e) E-mail: drsa.briceni@ansa.gov.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Roșca Alexandru, șef Direcție pentru Siguranța Alimentelor Briceni
Setul de documente poate fi obținut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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 şiştampilat, urmează a fi 
prezentate:
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a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la:[ora exactă] 11:00
- pe:[data]  10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor] or.Briceni str.Prieteniei 83, bir. 202
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. 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 [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la proce-
dura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii[indicaţi]; B.C. Moldinconbank SA filiala din Briceni
(b) datele bancare [indicaţi]; MOLDMD2X342
(c) codul fiscal [indicaţi];  1002600028096
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial[indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].
27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de 
soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 586773,00 mii lei (cinci sute optzeci și sașe mii șapte 
sute șaptezeci și trei)
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Licitația publică 16/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

2. IDNO: 1003600163408

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată : necesitate de producere

5. Obiectul achiziției: Produse petroliere

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: 17.01.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării : produselor petroliere conform necesităţilor  
ÎM „Combinatul Servicii Funerare” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada de gestiune - anul 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse financiare proprii.

9. Modalităţi de plată: transfer bancar.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziție ” Licitație deschisă” privind livrarea următoarelor bunuri :

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

lor solicitate
Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1 09200000-1 Benzină Premium 95 litri 17 000
Benzină cu amănuntul, cu cifră 

octanică minima 95,0 determinată 
după metoda „Research”, standar-
dul de referință: SM226:2002/Al

2 09200000-1 Benzină 92 litri 10 500
Benzină cu amănuntul, cu cifra oc-
tanică minima de 92,0, determinate 
după metoda ”Rsearch!, standardul 

de referință: SM226:2002/Al;

3 09200000-1 Motorină litri 36 000

Motorină Euro 5 cu amănuntul, 
standardul de referință:GOST 305-
82/Z-0,2-35( pentru perioada rece a 
anuluu) și GOST 305-82/L-0,2-62 ( 

pentru perioada caldă a anului)

10. Contract de achiziție rezervat furnizorilor autorizați.

11. Tipul contractului Vînzare-cumpărare in rate.

12. Termenul și condițiile de livrare solicitat (durata contractului): conform necesităților întreprin-
derii pentru anul 2017.

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni , anul 2017.

14.  Locul livrării produselor: teritoriul Republicii Moldova, preponderent mun. Chișinău.

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: conform listei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: oferta cea mai avantaloasă 
din punct de vedere economic ( pe  baza evaluării tehnice și financiare).

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum şi ponderile lor:
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a) Preț – max. 80% sau 80 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi 
punctate cu cîte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu  care vor depăși cel mai 
bun preț;

b) Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată, valoarea minimă a datoriei, terme-
nele de livrare, rețeaua de stații și punctele de distribuție extinsă, reduceri fixe de la prețul de 
panou valabile pentru toată perioada valabilității contractului, sistem de livrare și distribuire, 
inclusiv electronic, cu următoarele specificări, dar fără a se limita la aceste: 

- acces online la sistem -24/24 ore;

- administrarea de către beneficiar a utilizatorilor și cardurilor, stabilire/delegarea dreptului 
pentru utilizatori;

- crearea restricțiilor de timp, regiune, sumă, tip și cantitate pentru fiecare card;

- vizualizarea soldului disponibil, precum și a consumului zilnic, săptămînal, lunar, etc.;

- vizualizarea detaliată a tranzacțiilor efectuate cu cardul ( numărul cardului, adresa stației, 
data și ora, tipul produsului, cantitatea, suma,;

- eliberarea gratuită a numărului solicitat de carduri și  blocarea acestora, etc., 

- alte facilități - max. 20% sau 20 pct. ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu 
excepția prețului ofertant, i se va acordă punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în depen-
dență de avantajele prevăzute, li se va acorda cu cîte

5 pct. mai puțin, deci 15, 10, 5 sau, în cazul lipsei acestora, 0 pct.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului – nu sunt.

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta cu indicarea condițiilor  specificate în 
punctele 9 și 17.

Confirmată cu semnătura și ștampila 
Participantului 

da

2 Certificat de înregistrare Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
Participantului

da

3 Extras din Registrul de Stat Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
Participantului

da

4 Raport financiar Pentru anul 2015, confirmat prin semnătura și 
ștampila Participantului

da

5 Informații generale despre Participant original da
6 Licență de activitate și anexa Copie confirmată cu semnătura și ștampila 

Participantului
da

7 Certificat de conformitate și calitate Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

8 Certificat de înregistrare a produsului în 
Republica Moldova

Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

9 Fișa tehnică de securitate a produsului eliberată 
de către producător

Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

10 Schema dislocării rețelei de distribuire Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da

11 Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat Original confirmat prin semnătura și ștampila IFS da
12 Alte documente care pot fi solicitate ulterior în 

caz de necesitate
Copie autentificată cu semnătura și ștampila 
Participantului

da
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  ÎM „ Combinatul Servicii Funerare”

b) Adresa: MD -2001, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr.11, anticamera.

c) Tel: 022 271 555,  068810444

d) Fax: 022 271 555

e) E-mail: combinatul.servicii.funerare@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Andrei Gasnaș, administrator
Setul de documente poate fi obținut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:
 combinatul.servicii.funerare@gmail.com 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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, urmea-
ză a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă: 

b) pînă la: ora 10.00 pe data  10.02.2017

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: ÎM „ Combinatul Servicii Funerare”, MD-
2001, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr. 11, anticamera.

d) Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Persoană  autorizată să asiste la deschide-

rea ofertelor urmează să dețină asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespun-
zător de către ofertant.Alte persoane nu sunt admise.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0,50 % de la valoarea estimativă a 
achiziției în formă de: 

- Garanție bancară.
Garanţia de bună execuţie a contractului:  0,00 %.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 000 000.00 lei.
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Licitația publică 17/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat 

                          „Centrul Republican pentru Ameluorarea și Reproducerea Animalelor”

2. IDNO:  1003600120621

3. Tip procedură achiziție: Llicitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]      nu se aplică

5. Obiectul achiziției:      achiziționarea produselor petroliere

6. Cod CPV:  09132000-3

7. Data publicării anunțului de intenție:   17.01.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor petroliere pentru Î.S. Centrul 
Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor” 

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:   Bugetul de Stat

9. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție Licitație publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

ciilor/  solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. 09132000-3 Benzină A-95 litri 35 000

- cifra octanică, CO/R, <95 

- aspect limpede și transparent

- SM SR 228

2. 09134200-9 Motorină litri 5 000

Adizivii din motorină nu trebuie să conțină 
compuși ai materialelor și fosforului

- cifra cetanică, CC>51

- punct de inflamabilitate, >55ºC

- densitatea la 20 ºC, <860,0kg/m³

- viscozitatea la 40 ºC, <450 mm²/s

- SM SR 590
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10. Contract de achiziție atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]   de vînzare-cumpărare   

12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numă-
rul de luni] pe parcursul anului 2017 la stațiile PECO din Republica Moldova

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2017

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

la stațiile PECO din Republica Moldova

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziții

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]  nu se aplică

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.1. 

Da 

2. Garanția pentru ofertă Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.2. 

Da 

3. Neîncadrarea în situațiile ce determină exclude-
rea de la procedura de atribuire, ce vin în apli-
carea art.18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. 
Declarație de propria răspundere

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.5. 

Da 

4. Neîmplicarea în practici frauduloase și de coru-
pere. Declarație de propria răspundere

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.4.

Da 

5. Certificat de efectuare sistematică a plății impo-
zitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. 

Da 

6. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinde-
rii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. 

Da 

7. Licență de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. 

Da 

8. Informații generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.3.

Da 

9. Ultimul raport financiar Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului.

Da 

10. Certificat de conformitate sau alt certificat echi-
valent ce confirmă calitatea bunurilor

Original. Eliberat de Organismul Național de 
Verificare a conformității produselor. 

Da 

11. Lista stațiilor PECO din Republica Moldova Original Da 
12. Certificat de origine a mărfii Original. Eliberat de producătorii mărfii. Da 
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă 
şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat 

„Centrul Republican pentru Ameluorarea și Reproducerea Animalelor”

b) Adresa: s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, MD-6525

c) Tel: + 373 22 359 040, + 373 22 359 000

d) Fax: + 373 22 359 538

e) E-mail: crara@bk.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Aliona Turovschii, 
                                                                     tel. +373 22 359 040, + 373 068411697

Setul de documente poate fi obținut 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) 
și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 (două sute) lei pentru fiecare set. 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32 (4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
22. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul con-
cret de depunere a ofertelor] s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, MD-6525
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei, fără 
TVA în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Întreprinderea de Stat «Centrul Republican pentru Ameluorarea 
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și Reproducerea Animalelor», cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din 
_______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii Întreprinderea de Stat 
„Centrul Republican pentru Ameluorarea și Reproducerea Animalelor” 
(b) datele bancare BC Moldova-Agroindbank S.A., DOCCB 
(c) codul băncii AGRNMD2X 
(d) codul fiscal al băncii 1002600003778
(e) codul fiscal al întreprinderii 1003600120621
(f) cod TVA 3000588 
(g) IBAN MD66AG000000022512673813 
(h) trezoreria teritorială [indicaţi].
27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici că-
rora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de 
soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 630 000 (șase sute treizeci mii) lei
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Licitația publică 18/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Biroul vamal Nord

2. IDNO: 1016601000245

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: - 

5. Obiectul achiziției: Produse petroliere

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor petroliere (benzină, motorină, 
gaz lichefiat) conform necesităţilor  Biroului vamal Nord (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat

9. Modalităţi de plată: prin transfer în baza facturii fiscale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziție Licitație publică deschisă 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 solici-
tată, Standarde de referinţă

1 09132000-
3 Benzină Premium 95 litri 62800

Cifra octanică, COR, min.95

Aspect limpede și transparent

2 09134200-
9 Motorină EURO litri 46660

Cifra cetanică min.51

Aspect limpede și transparent

3 09133000-
0 Gaz petrolier lichefiat litri 49000 Concentrația propan mai mult de 

70%.(în vrac)

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului : Vînzare-cumpărare

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 12 luni 
(31.12.2017)

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: pe teri-
toriul RM.

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț (cel mai mare 
discaunt).
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17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, pre-
cum şi ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se acceptă

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii - copie Emis de Camera Înregistrarării de Stat, confirma-
tă prin aplicarea semnăturii și ștampilei partici-
pantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar- copie Eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu
3 Certificat de efectuare sistematică a plății impo-

zitelor, contribuțiilor - copie
Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certificatului-conform cerințelor Inspectoratului 
fiscal al RM)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar - copie Confirmată prin semnătura și ștampila participan-
tului

Obligatoriu

5 Licența de activitate - copie Confirmată prin semnătura și ștampila participan-
tului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt certificat ce 
confirmă calitatea produselor petroliere oferite- 
copia originaluilui

Eliberat de Organismul Național de verificare a 
conformității produselor, confirmată prin ștampila 
și semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declarația Privind Conduita etică și neîmplica-
rea în practici frauduloase și de corupere

Conform F3.4 Documentația Standart Obligatoriu

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă 
şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Biroul vamal Nord

b) Adresa: mun.Bălți str.Cicicalo,1

c) Tel: 023130294

d) Fax: 023136176

e) E-mail: _____________

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Andriuța Sergiu
Setul de documente poate fi obținut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________ 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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:
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a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 11:00

-  pe: [data] 10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Biroul vamal Nord, mun.Bălți str.Cicicalo,1
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară 
27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul:  nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de 
soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 850 000,00
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Licitația publică 19/17
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

2. IDNO: 1007601001318

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Deschisă

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi] 

nu se aplică

5. Obiectul achiziţiei: Servicii de cazare

6. Cod CPV: 98341000-5

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de cazare, conform necesităţilor 
Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare (în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse bugetare (bugetul de stat).
9. Modalităţi de plată: transfer bancar în termen de 30 de zile de la prestarea serviciilor.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziţie Licitaţie Deschisă, privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
lot

Cod CPV Denumire bunuri/servicii/lu-
crări solicitate

Unitatea

de măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standar-
de de referinţă

1 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 70 persoane 
concomitent pe perioada: 23.02-25.02

persoane/zi 140 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

2 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 100 persoa-
ne concomitent pe perioada: 25.02 - 26.02

persoane/zi 100 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

3 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 245 persoa-
ne concomitent pe perioada: 03.03-06.03

persoane/zi 735 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

4 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 65 persoane 
concomitent pe perioada: 06.03-08.03

persoane/zi 130 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

5 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 65 persoane 
concomitent pe perioada: 06.03-08.03

persoane/zi 130 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

6 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 65 persoane 
concomitent pe perioada: 06.03-08.03

persoane/zi 130 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

7 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 70 persoane 
concomitent pe perioada: 06.03-08.03

persoane/zi 140 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

8 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 195 persoa-
ne concomitent pe perioada: 10.03-13.03

persoane/zi 585 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

9 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 195 persoa-
ne concomitent pe perioada: 16.03-19.03

persoane/zi 585 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

10 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 195 persoa-
ne concomitent pe perioada: 24.03-27.03

persoane/zi 585 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

11 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 195 persoa-
ne concomitent pe perioada: 31.03-03.04

persoane/zi 585 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

12 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 240 persoa-
ne concomitent pe perioada: 07.04-09.04

persoane/zi 480 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)
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13 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 200 persoa-
ne concomitent pe perioada: 07.04-09.04

persoane/zi 400 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

14 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 140 persoa-
ne concomitent pe perioada: 18.04-20.04

persoane/zi 280 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

15 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 140 persoa-
ne concomitent pe perioada: 19.04-21.04

persoane/zi 280 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

16 98341000-5 Servicii cazare în Vadul lui Vodă pentru 225 
persoane concomitent pe perioada: 19.04-
21.04

persoane/zi 450 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

17 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 195 persoa-
ne concomitent pe perioada: 28.04-30.04

persoane/zi 390 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

18 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 200 persoa-
ne concomitent pe perioada: 05.05-07.05

persoane/zi 400 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

19 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 200 persoa-
ne concomitent pe perioada: 12.05-14.05

persoane/zi 400 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

20 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 140 persoa-
ne concomitent pe perioada: 19.05-22.05

persoane/zi 420 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

21 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 100 persoa-
ne concomitent pe perioada: 19.05-21.05

persoane/zi 200 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

22 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 50 persoane 
concomitent pe perioada: Iunie

persoane/zi 450 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

23 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 180 persoa-
ne concomitent pe perioada: Iunie - iulie

persoane/zi 1260 Cazarea în odăi standard (până la 2 stele) a cîte 2-4 
persoane. Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, 
inclusiv asigurate condiţii sanitare (viceu, duş etc.)

24 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 40 persoane 
concomitent pe perioada: Iunie

persoane/zi 240 Cazarea în odăi standard (2 stele) a cîte 2-4 persoane. 
Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, grup sanitar

25 98341000-5 Servicii cazare în Chişinău pentru 20 persoane 
concomitent pe perioada: Iunie

persoane/zi 120 Cazarea în odăi standard (3 stele) a cite 2 persoane. 
Odăile să fie utilate cu frigider, televizor, grup sanitar

1. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.
1. Tipul contractului: De prestare servicii

13. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 8 luni

14. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31 decembrie 2017

15. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: pentru lotul 

16 - or. Vadul lui Vadă, pentru restul - mun. Chişinău

Modalitatea de efectuare a evaluării: pentru fiecare lot în parte .
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ. 

a) Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico -

17. economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):     [indicaţi]  
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19. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ 
următoarele:

Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoare de înaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnă-
turii si ştampilei participantului.

Formularul 3.1.

Da

2 împuternicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnă-
turii si ştampilei participantului. Formularul 
3.2.

Da

3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnă-
turii si ştampilei participantului. Formularul 
3.3.

Da

4 Garanţia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnă-
turii si ştampilei participantului. Formularul 
3.4.

Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere. Declaraţie pe proprie răspunde-
re.

Original. Confirmat prin aplicarea semnă-
turii si ştampilei participantului.

Formularul 3.7.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de In-
spectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnătu-
rii si ştampilei participantului.

Da

9 Certificat/Decizie de inregistrare a intre-
prinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnătu-
rii si ştampilei participantului.

Da

10 Autorizaţie de funcţionare Copie. Confirmata prin aplicarea semnătu-
rii si ştampilei participantului.

Da

11 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnă-
turii si ştampilei participantului. Formularul 
3.8.

Da

13 Raport Financiar pentru anul 2015 Copie. Confirmata prin aplicarea semnătu-
rii si ştampilei participantului.

Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă 
şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare
b) Adresa: mun. Chişinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 437
c) Tel: 022 23 73 1 4,  022 23 24 69
d) Fax: 022 23 73 1 4
e) E-mail: apCcd.aee. ggv. md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vasilachi Savelie, Şef adjunct Direcţia Economico-flnanciară

Setul de documente poate fi obţinut 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).
Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: www.aee.edu.md
în cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de par-
ticipare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

21. 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:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 
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dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
pînă la: [ora exactă]   10:00
-   pe: [data]  10.02.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negoci-
ate: 
c) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evalu-
are, mun. Chişinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 437
Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste Ia deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la des-
chiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba română

25. 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 Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, cu
nota „Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr. ________ din ________________„,
conform următoarelor detalii:
a) beneficiarul plăţii: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare
b) codul fiscal: 1007601001318
c) IBAN: MD76TRPAAA142310B01352AC
d) BIC: TREZMD2X MF-TT Chişinău bugetul de stat

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din 
preţul contractului adjudecat]: 1 %.
27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li 
s-a atribuit contractul: Nu se cere
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia

29. Naţională de soluţionare a contestaţiilor.

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1050000
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Licitația publică 20/17

1. Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Chișcăreni,rnul Sîngerei

2. IDNO:1007601002614

3. Tipul de procedură achiziție: Licitație publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrînse și al procedurii negociate) /indicați/

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea_produselor alimentare pe 

                                             anul 2017                            

6. Cod CPV : ______15800000-6____________________________

7. Data publicării anunțului de intenție: nu e specificată

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării 

produselor alimentare pe anul 2017

                  /obiectul achiziției/

conform necesităților Primăria comunei Chișcăreni

                                  /denumirea autorității contractante/

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocațiilor bugetare /banilor publici: bugetul local

9. Modalitatea de plată: 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție licitaţie publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

Denumirea bunurilor 
solicitate Cod CPV Canti-

tatea Caracteristicile solicitate Standardul de refer-
inţă

Graficul 
livrarii

Pulpe de gaina 15112000-6 150 kg
In cutii de carton,

25kg, moldovenesti

GOST 25391-82
2/saptamina

Fileu de gaina 15112000-6 1100 kg In ambalaj cite5kg, Floreni

SF38181702 
001:2011 2/saptamina

Perisoare vită-porc 15131230-6 100 kg
 

calitate superioara  

GOST23670790
1/saptamina

Carne de vita 15111100-0 1150 kg Proaspătă fără os GOST 779-55 1/saptamina

Carne de iepure 15119100-6 300 kg fără cap, proaspat GOST 15131400-9 1/săptăm

Peste congelat Merluciu 
trunchi 03311210-7 650 kg

 

fara cap GOST20057-96 1/săptăm

Brînză cu chiag tare 15543000-6 180 kg
45% grasime SM 218:2001

1/săp
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Oua de gaina 03142500-3 8500 buc Calitatea întîi SM 89:1997 1/săpt

Unt de vaci 15530000-2 280 kg
72,5% din smintina dul-
ce,nesarat,făra adaos de 
grasimi vegetale

GOST 37-91 1/săpt

Lapte pasterizat  15511100-4 8000 kg 2.5% in pachete de po-
lietilena 1l GOST13277-79 1/săpt

Smintina 15512100-1 240 kg 15% in pachet de polietilena 
0.5l TU 10.02.789..09.89 1/săpt

Brinza de vaci 15542000-9 430 kg
9% punga de 2.0kg

RT MD 67-00400053-
058:2006 1/săpt

Chefir 15500000-3 1100 litri 2.5%  in pachet polietilena 
0.5l GOST 4929-84 1/săpt

Iaurt 15551300-8 1500 buc 2% in pahare de plastic de 
100gr

2% in pahare de plas-
tic de 100gr 1/luna

Stafide 03222115-2 50 kg Cite 200 gr HG 1523 din 
29,12,2007 1/luna

Crupe de arpacas 15613300-1 130 kg in ambalaj cite 1kg GOST 5784-60 1/lună

Crupe de orz 0321140.0-7 275 kg in ambalaj cite 1kg GOST 5784-60 1/lună

Crupe de griu 03211000-3 250 kg sfarimate             in ambalaj 
cite 1kg

GOST 276-60 sau 
PTMD 67-38869887-
005:2005

1/lună

Foi de dafin 15870000-7 90 buc  GOST 17594-81 1/luna

Crupe de gris 15625000-5 260 kg in ambalaj cite 1kg GOST 7022-97 1/lună

Fulgi de ovas 15613380-5 225 kg in ambalaj cite 1kg GOST 21149-93 1/lună

Paste fainoase 15850000-1 600 kg
Calitate superioara

GOST 875-92 1/săpt

Orez 15614100-6 440 kg
slefuit rotund Calitate superioara

GOST 6292-93
1/lună

Hrisca 03211900-2 380 kg boabe intregi,in ambalaj cite 
1kg GOST 5550-74 1/lună

Zahar 15810000-2 600 kg din sfecla de calitate stand-
art,in saci,50kg GOST 21-94 1/luna

Mazare uscată 03221220-4 510 kg intreaga in ambalaj cite 1kg RT MD 
6738869887003:2005 1/lună

Mazare verde conservata 03221220-4 300 buc cu bob zbircit in borcane de 
700gr GOST 15842-90 1/lună

Fasole albe 03212213-6 490 kg In saci 25kg GOST 7758-75 1/lună

Ulei de floarea soarelui 15421000-5 460buc rafinat dezodorizat, in 
sticle,5l

PD MD 05691233-
67001220027 1/saptamina

Suc din  fructe in asorti-
ment 15321000-4 1700 litri

limpezit, tetrapac,1l SM 183
1/saptamina

Pasta de rosii 15331427-6 280 buc 25% in borcane 0.7l SM 247:2004 1/lună

Faina de griu 15612100-2 850 kg
Calitate superioara

SM 202:2000 1/lună

Biscuiti cu lapte  topit 15821200-1 175 kg cutii de carton, 5kg GOST 24901-89 1/lună
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Biscuiti “nefis”cu stafide 15821200-1 210 kg cutii de carton, 5kg GOST 24901-89 1/lună

Turte dulci 15821200-1 20 kg cu aroma de zmeura, in cutii 
de carton, 6kg GOST 15810-96 1/luna

Turte de ovas 15821200-1 220 kg Ambalate in cutii de carton, 
6kg GOST 15810-96 1/luna

Covrigi vanilati 156122500-6 210 kg In saci,12kg GOST 30354-96 1/luna

Magiun din fructe ster-
ilizat 15332200-6 190 buc

sterilizat,calitate superio-
ara,in borcane de 700gr

GOST 6929-88
1/lună

Lamie 15331100-8 120 kg Proaspete 1/lună

Mandarine 15331100-8 165 kg Proaspete 1/lună

Portocale 15331100-8 165 kg Proaspete 1/lună

Mere 03222321-9 1300 kg Proaspete 1/lună

Prune 03222334-3 300 kg Proaspete 1/lună

Piersici 03222332-9 200 kg Proaspete 1/lună

Drojdie pentru panificatie 15898000-9 120 buc In  pachetele de 50 gr. TS3522 1/lună

Ceai negru 15863200-7 156 cutii /pachetele/100buc in cutie    STAS 1937-90 1/luna

Cacao pudra 15841100-5 120 pac
cu continut redus de gra-
sime,ambalat in pachetele 
100gr.

GOST 108-76 1/luna

Soda alimentara 15000000-8 20 pac in pachet de hirtie de 500gr GOST 2156-7 1/luna

Faina de porumb 03211900-2 170 kg Calitate superioară GOST14176-69 1/luna

Sare alimentara /camen-
naia/ 15872400-5 65 kg In pachete de hirtie,1kg GOST 13830-97 1/lună

Fructe uscate/
mere,prune,pere/ 15332410-1 35 kg In saci de hirtie,5kg SM248-2004 1 /sap

  Sare iodata 15872400-5 215 kg In pachete de hirtie,1kg GOST 13830-97 1/lună

Scrumbie file nesarata 15211000-0 130 kg In cutii 1/lună

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11.  Tipul contractului: Vînzare-cumpărare

 
12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): /indicați numă-
rul de luni/ : ianuarie 2017 pina la 30 decembrie 2017 

13. Termenulde valabilitate a contractului (luni): /indicați numarul de luni/ 12 luni.

14. Locul de livrare a produselor:  la depozitul gradiniței pentru copii  din satul Chiscareni si depozitul 
gradiniței  pentru copii  din satul Sl.Chiscareni.

15. Modalitatea de efectuarea a evaluării: pe poziții.
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16. Criteriul de evaluare aplicat  pentru adjudecarea contractului va fi:cel mai mic preț.

17. Factorii de evaluare a ofertei  celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum 
și ponderile lor:

18.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice orice alternativă.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

/indicati/________________________________________________________

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrarea indeplinirii cerinței:

Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
Copie emis de Camera Înregistrării de Stat /
Ministerul Dezvoltării Informationale/ confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participan-
tului

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 
participantului

Obligatoriu

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

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate /Declarație de confor-
mitate – pentru produsele lactate/

eliberat de Organismul de certificareacreditat 
în sistemul  Naţional de Acreditare –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 a 
agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10 Autorizația  sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant 

Obligatoriu

11

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

Obligatoriu

12 Certificat de deținere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator. Original – eliberat de participant Obligatoriu

13 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



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

85

14 Licență de activitate copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant

Obligatoriu

15 Minim ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant

Obligatoriu

21.Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: __Primaria Chiscareni,r-nul Singerei
Adresa: s.Chiscareni
Tel:026241484
Fax:026241484
E-mail:raisacusnir@gmail.com
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Raisa Rotaru,contabil sef

- Setul de documente poate fi obținut 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 ParticipantLipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lip-
sesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

22. 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:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul ăn care este utilizat un sistem dinamic de 

achiziție sau licitație deschisa:

- pînă la:  /ora  exactă/  11:00 

- pe: /data/  10.02.2017 

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrînse sau al procedurii 
negociate:_____________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: 

[denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor]. 
           Primaria Chiscareni,r-nul Singerei

Adresa: s.Chiscareni
Tel:026241484
Fax:026241484
E-mail:raisacusnir@gmail.com
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Raisa Rotaru,contabil sef

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat
26. Garanție pentru ofertă:
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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 Primaria Chiscareni, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura 
de achiziție  nr._________ din _______________, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii Primaria Chiscareni
(b) datele bancare MF Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal 1006601000037
(d) cod IBAN: MD78TRPDAO14514274240000
(e) contul bancar TREZMD2X
(f) trezoreria teritorială Singerei
Cu nota Pentru setul de documente de licitație
27. Garanșia de bună execușie a contractului: / suma Garanției de nună execuție se stabilește procentual 
din prețul contractului adjudecat/: 1%.
28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională de 
solicitare a contestașiilor.
30. Contractul nu întră sub incidența Acordului OMC.
31. Valoarea estimată a achizișiei, fără TVA, lei: 560000



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

87

Licitația publică 21/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  Primaria s.Negresti. r-nul Strășeni

2. IDNO: 1007601008395

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]     nu se aplica

5. Obiectul achiziției: :  Construcția sistemului de aprovizionare cu apa și canalizare în  s. Negrești, 
r-nul Strășeni

6. Cod CPV: 45231300-8

7. Data publicării anunțului de intenție: 

8. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Construcția Sistemului de aprovizio-
nare a localității Negrești cu apă potabilă, canalizare, stație de epurare

    [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primaria s. Negrești

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017 - 2018

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: FEN, buget local  

Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lor solicitate
Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1 45231300-8
Construcția sistemului de aprovizi-
onare cu apa, canalizare și stație de 
epurare în  s. Negrești, r-nul Strășeni

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de 
lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]   De antrepriza.

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 18 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): Pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:     s. Negrești r-nul Strășeni  

15.  Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga
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16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: 

Tehnico-economic, conform formulei de calcul .

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, pre-
cum şi ponderile lor:

a) ___Pretul ofertei_________________________________________________________

b) ___Perioada de executie___________________________________________________

c) ___Sistemul calităţii______________________________________________________

d) ___Perioada de garanţie asupra lucrărilor___________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):    [indicaţi] Nu se aplica

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.1. 

Da

2 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.2. 

Da

3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3. 

Da

4
Garantia pentru oferta

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. In cazul asocierii ga-
rantia trebuie sa fie din partea tuturor asociatilor.
Formularul 3.4. 

Da

5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.5. 

Da

6 Neîncadrarea în situațiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce 
vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.6. 

Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.7.

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii im-
pozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

9 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprin-
deri, Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

10 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

11 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.8.

Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile 
contractuale faţă de alţi beneficiari

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.9.

Da

13 Raport Financiar pentru anul 2015 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 
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14

Disponibilitate de bani lichizi sau capital 
circulant, de resurse creditare sau alte mijloace 
financiare conform IPO14

[indicaţi suma sau indicaţi “Nu se cere” dacă nu 
este cazul. Cifra respectivă nu va depăşi suma 
necesară pentru finanţarea contractului pînă 
la momentul recepţionării primei plăţi de către 
ofertant conform contractului] 

Nu mai putin de 500.000 lei

Da

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 5 200 000 Da
16 Lichiditate generală Minim 100% Da
17

Declarație privind experiența similară 

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate conform 

Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a 
finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data 
limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia 
unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin 
egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract. 
Formularul F3.10

sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor exe-
cutate în ultimul an de activitate să fie egală 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 
Formularul F3.11

Da

18 Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul F3.13

Da

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul F3.13

Da

20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

21 Demonstrarea accesului la personal/ un orga-
nism tehnic de specialitate, care să garanteze 
asigurarea unui controlul al calităţii. 

Documente prin care se demonstrează că operato-
rul economic are acces la laboratoare de încer-
cări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în 
conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce 
fac obiectul viitorului contract.

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

22
Informații privind subcontractanții

Formularul F3.14, acordul de subcontractare, 
precum și după caz,  Formuarul informativ F3.8. 

Da 

23
 Informații privind asocierea 

Formularului F3.15, precum și acordul de aso-
ciere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin 
fiecărui asociat

Da 

24  Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

25 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

26 Certificate de calitate, Aviz sanitar, agremente 
tehnice, aviz ecologic a principalelor materiale 
utlizate.

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  5 an. Max. 20 ani Da
28 Recomandări la contractele prezentate pentru 

demonstarea lucrărilor similare executate în 
ultimii 5 ani

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da
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29 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

Borderoul documentelor Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Negrești, r-nul Strășeni

b) Adresa: s. Negrești, r-nul Strășeni

c) Tel: 0-23792538

d) E-mail: negresti@mail.ru

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Zinaida Panainte
Setul de documente poate fi obținut 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). 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: __930____________________________________________________
- pe: [data] 10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Negrești, r-nul Strîșeni

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 

deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. 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 [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la proce-
dura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
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C/f:                 1007601008395 

C\d :                226632

TREZMD 2X

C/B:                 226632

Cod IBAN:     MD63TRPCDD518410A01098AA

Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din 
preţul contractului adjudecat]: 5%.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 

de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  inclusiv TVA, lei: 14784,28 mii lei 
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Licitația publică 22/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt or. Grigoriopol

2. IDNO: 1007600016926

3. Tip procedură achiziție:  Licitație publică.

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi al procedure inegociate)[indicaţi] nu se cere.

5. Obiectul achiziției: Servicii de transport 

6. Cod CPV: 60000000-8

7. Data publicării anunțului de intenție: nu a fost publicat.

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Sersiciilor de transportare pentru     trans-
portarea elevilor și cadrelor didactice spre școală tur-retur.
Conform necesităţilor Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt or. Grigoriopol pentru perioada anului bugetar 2017.
8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget de Stat.

9. Modalităţi de plată: Transfer conform facturii fiscale.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție licitație publică privind prestarea următoarelor  servicii:

ruNr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referinţă

1. 60000000-8 Servicii de transport 38 km 154

Transportarea elevilior si 
cadrelor didactice spre școală 

din s.Krasnaia Gorca, Delacău, 
or.Grigoriopol – Doroțcaia tur 

retur, luni-vineri.

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

a)Tipul contractului De prestare servicii

a).Vînzare-cumpărare

11. Termenul și condițiile de prestare solicitat (durata contractului): 09.01-16.06 – 01.09-31.12.2017 
coform unui grafic stabilit de părți.

12. Termenul de valabilitate a contractului : 12 luni.

13. Locul executării  locul prestării serviciilor: s.Krasnaia Gorca, s.Delacău, or.Grigoriopol – s. Doroțcaia.

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Cel mai mic preț.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: 5%
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum şi ponderile lor: 

a) ___________________________________________________________________________
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17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): unități de transport corespunzătoare.

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Neimplicarea practicii frauduroase și de corupere. original obligatoriu
2. Dovada inregistrării a întreprinderii sau a per-

soanei juridice.
copie obligatoriu

3. Prezentarea actului ce atestă dreptul de a presta servicii. copie obligatoriu

4. Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, 
sau resurse creditare în sumă de   10 mii  lei MD.

copie obligatoriu

5. Prezentarea de dovezi privind capacitatea de 
prestare a serviciilor de transport. Numărul de 
autocare în posesie sau arendate.

copie obligatoriu

6. Prezentarea de informații privind capacitatea 
tehnică și experiență specifică.

            copie obligatoriu

7. Demonstrarea accesului la infrastructură. copie. obligatoriu

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

original obligatoriu

9. Oferta de preț original obligatoriu

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt or. Grigoriopol.

b) Adresa: s.Doroțcaia, r-nul Dubăsari.

c) Tel/fax: + 248 45805, mob.069156031

d) E-mail: licgrig@mail.md

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cercavschi Eleonora, director.
Operatorii economici interesați de participare la Licitația Publică vor descărca pachetul de documente de pe 
pagina  web:  www. DÎG Dubasari.
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: licgrig@mail.md
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 
21. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la ora: 1000

- pe data de:  10.02.2017    

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii 
negociate: nu este prevăzut. 

f) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt or. Gri-
goriopol Adresa: s.Doroțcaia, r-nul Dubăsari. Cod poștal 4573 sau on-line la adresa: licgrig@mail.md
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Ofertele întârziate vor fi respinse. 
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să   asiste 

la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: Data și ora limită

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română.

25. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de: 

- Garanție bancară. 
26. Garanţia de bună execuţie a contractulului: 5 %.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul:

a) Nu se cere. 
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 

de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 400 mii.
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Licitația publică 23/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat 

                          „Centrul Republican pentru Ameluorarea și Reproducerea Animalelor”

2. IDNO:  1003600120621

3. Tip procedură achiziție: Llicitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]      nu se aplică

5. Obiectul achiziției:      achiziționarea materialului seminal congelat de taur

6. Cod CPV:  03141000-1

7. Data publicării anunțului de intenție:   17.01.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării materialului seminal congelat de taur 
pentru Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor” 

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:   Bugetul de Stat

9. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a pocesului verbal de recepție 

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

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

lor/  solicitate

Unita-
tea de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1. 03141000-1 Material seminal congelat de 
taur, total  Indicii de productivitate

1.1. inclusiv, de rasa Holstein Friză doze 4 500 >VAG 125,>VAL 125, >VAE 95

1.2. Fleckvieh semintal doze 1 500 >VAG 125,>VAL 125, >VAE 95

10. Contract de achiziție atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]   de vînzare-cumpărare   

12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numă-
rul de luni] în termen de 45 zile calendaristice de la încheierea contractului, în condițiile DAP (INCO-
TERMS 2010).



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

96

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] pînă la finele anului 2017.

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

la depozitul Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor” 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, pre-
cum şi ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]

       nu se aplică

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.1. 

Da 

2. Garanția pentru ofertă Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.2. 

Da 

3. Neîncadrarea în situațiile ce determină exclude-
rea de la procedura de atribuire, ce vin în apli-
carea art.18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. 
Declarație de propria răspundere

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.5. 

Da 

4. Neîmplicarea în practici frauduloase și de coru-
pere. Declarație de propria răspundere

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.4.

Da 

5. Certificat de efectuare sistematică a plății impo-
zitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. 

Da 

6. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinde-
rii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. 

Da 

7. Licență de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. 

Da 

8. Informații generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.3.

Da 

9. Ultimul raport financiar Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului.

Da 

10. Certificat de conformitate sau alt certificat echi-
valent ce confirmă calitatea bunurilor

Original. Eliberat de Organismul Național de 
Verificare a conformității produselor. 

Da 

11. Certificat sanitar-veterinar (de sănătate) Original. Eliberat de organul sanitar veterinar 
abilitat. 

Da 

12. Certificat de origine a mărfii Original. Eliberat de producătorii mărfii. Da 
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat 

„Centrul Republican pentru Ameluorarea și Reproducerea Animalelor”

b) Adresa: s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, MD-6525

c) Tel: + 373 22 359 040, + 373 22 359 000

d) Fax: + 373 22 359 538

e) E-mail: crara@bk.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Aliona Turovschii, 

                                                                     tel. +373 22 359 040, + 373 068411697
Setul de documente poate fi obținut 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) 
și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 (două sute) lei pentru fiecare set. 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32 (4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 10.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor] s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica Moldo-
va, MD-6525

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 

deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26. Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei, fără 
TVA în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Întreprinderea de Stat «Centrul Republican pentru Ameluorarea 
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și Reproducerea Animalelor», cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din 
_______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii Întreprinderea de Stat 
„Centrul Republican pentru Ameluorarea și Reproducerea Animalelor” 
(b) datele bancare BC Moldova-Agroindbank S.A., DOCCB 
(c) codul băncii AGRNMD2X 
(d) codul fiscal al băncii 1002600003778
(e) codul fiscal al întreprinderii 1003600120621
(f) cod TVA 3000588 
(g) IBAN MD66AG000000022512673813 
(h) trezoreria teritorială [indicaţi].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procen-
tual din preţul contractului adjudecat]: 5%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 

de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 100 000 (un milion una sută mii) lei
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În atenția operatorilor economici!
La Licitația publică Nr. 4/17 din 03.02.2017  cu privire la achiziționarea autoturismelor de servici, Cod CPV: 
34110000-1, conform necesităților Inspectoratul de Stat al Muncii sunt operate următoarele modificări:

Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):
termen de 10 zile de la data semnării contractului
se înlocuiește cu:
Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):                     
termen de 30 zile de la data semnării contractului

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

34
11

00
00

-1 Autoturisme 
de serviciu 

sedan 5 
locuri

buc 14

Sursa de energie- benzină, capacitatea cilindrică minimum (cm3) – 1,2i 
16V, nivel de depoluare EURO 6. Numărul cilindrilor – 4, numărul 
supapelor – 16, consum de combustibil max (1/100 km urban/ extra- 
urban/ mixt) – 7,4/4,9/5,9. Moment maxim – 107, tip injectie – indirect 
multipunct, rezervor combustibil – 50 litri, viteza maximă – 162 km/h, 
frîne faţă – discuri ventilate, frîne spate – tamburi.
Cutia de vitze – manuală în 5 trepte, jante oţel 15” max, cu capace

ABS+repartitor electronic de frînare (EBD)+asistenţă la frînare 
urgentă (EBA). ASR+ESP (sisteme antipatinare și control al 
traiectoriei), airbag frontal şofer, airbag frontal pasager (cu 

deconectare manuală), airbaguri laterale faţă, centuri de siguranţă 
faţă fixe, 3 centuri de siguranţă spate cu prindere în 3 puncte, sistem 
de monitorizare a presiunii în pneuri,  roată de rezervă, antidemaraj 
electronic, direcţie asistată hidraulic, retrovizoare exterioare negre 
cu reglaj manual din interior, lunetă încălzită, faruri de zi, geamuri 

cu tentă de culoare, scaune faţă cu reglaj longitudinal şi reglaj al 
spatarului, tapiterie acces. Lungime 4346 mm, înălțime 1517 mm, 

ampatament 2634 mm, gardă la sol 147 mm.  Anul producerii 2017. 
Garanţia min 3 ani

                                                                                                  
se înlocuiește cu:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

34
11

00
00

-1

Autoturisme de 
serviciu sedan 5 

locuri
buc 14

Sursa de energie- benzină, capacitatea cilindrică minimum (cm3) 
– 1.0 12V 75CP.
Tip cutie de viteze- manuala.  Nivel de depoluare Euro 6. Numar de 
locuri -5. Cilindree (cm³) – 999. Număr de cilindri / supape – 3/12. 
Putere maximă kW (CP) - 54 (74) la 6300 tr/min. Cuplu maxim, Nm 
- 97 la 3500 tr/min. Tip injectie si alimentare - indirect multipunct. 
Numar de rapoarte transmisie - 5+1. Puntea fata - Pseudo Mc-Pherson 
cu brat triunghiular. Puntea spate - Punte in H cu profil deformabil 
si epura programata - arcuri elicoidale. Viteza maxima (km/h) – 
151. Ciclu urban / extra-urban /  complet (l/100km) - 6.6 / 4.6 / 5.4. 
Lungime / Lăţime / Înălţime, mm - 4346 / 1733 / 1517. Ampatament , 
mm - 2 634. Jante de otel R15” cu capace. ABS+ repartitor electronic 
de franare (EBD)+asistenta la franare urgenta (EBA). ASR+ESP 
(sisteme antipatinare si control al traiectoriei). HSA (asistenta la 
pornire in rampa). Roata de rezerva de dimensiuni standard. Sistem de 
monitorizare a presiunii in pneuri. Antidemaraj electronic. 

  Anul producerii 2017. Garanţia min 3 ani

În atenția operatorilor economici!

Se anulează Licitația publică Nr. 681/16 din 17.01.2017 cu privire la achiziționarea: construcția sistemului 
de aprovizionare cu apa și canalizare în  s. Negrești, r-nul Strășeni Cod CPV:  45231300-8 conform necesi-
tăților Primariei s.Negresti. r-nul Strășeni.
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor 
de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică 
de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru 
încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor 
de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care intră 
în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 
– în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală 
cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – 
în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică 
decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor lo-
turi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract 
este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta preve-
derile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 
zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare). 

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziți-
ei fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi 
atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare 
pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 
Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului 
Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau mo-
ment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului 
nu se ia în considerare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de 
informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în 
considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, 
de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de 
odihnă, respectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.  

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina 
oficială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai 
frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Cererea ofertelor de prețuri 78-op/2017

Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul Gura Căinarului

1. IDNO:1014620000394

2. Tip procedură achiziție: Procurarea brichetelor Pini-Kay

3. Obiectul achiziției: Brichete Pini-Kay 

4. Cod CPV: 39225100-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării procurarea

Brichetelor Pini-Kay

conform necesităţilor              Gimnaziului Gura Căinarului 

 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:     bugetul instituţiei 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1 39225100-6 Procurarea brichetelor Pini-Kay tone 56 

Puterea calorică 4,25-4,25

Conţinutul de cenuşă 1,5-
1,5

Umezeala 15-15

Azot: 0,5-0,5

Sulf 0,03-0,03

Clor 0,02-0,02
6.  Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

Pe parcursul anului 2017, Gimnaziul Gura Căinarului

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativita-
tea

1. Date despre participant Copie - confirmat prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului

Da

2.  Lista fondatorilor Original - confirmat prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Da

3.  Certificat de înregistrare Copie - confirmat prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului

Da

4. Licenţa şi anexa la licenţă Copie - confirmat prin semnătura şi ştampila Parti-
cipantului

Da

5. Certificat de la inspectortul fiscal Copie-eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat 
prin semnătura şi ştampila Participantului

Da

6. Oferta Original-confirmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului

Da

7. Certificat de conformitate Da
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul Gura Căinarului

b) Adresa: c. Gura Căinarului, r-nul Floreşti

c) Tel: 0250-40-211

d) Fax: 0250-40-211

e) E-mail: gim.guracainarului@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Groholschi Galina-director

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără 
corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 30.01.2017

- pe adresa: Gimnaziul Gura Căinarului, r-nul Floreşti, biroul directorului

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: Calitatea cea mai înaltă a  brichetelor şi preţ mai convenabil

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile;

12.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa 

14. VValoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 141,7 mii lei 
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Cererea ofertelor de prețuri 80-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  Primăria s. Varnița,rl Anenii Noi

2. IDNO: 1007601009060

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preț

4. Obiectul achiziției: produse alimentare pentru Grădinița de copii ”Romanița” din s. Varnița

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare, conform necesități-
lor Primăriei s. Varnița pentru Grădinița de copii ”Romanița”,(în continuare – Cumpărător), pentru perioa-
da bugetară 01.01.2017-31.03.2017, este alocată suma necesară din: bugetul local. 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:
Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

de măsură
Cantita-

tea
Specificarea tehnică deplină so-
licitată, Standarde de referinţă

1 15530000-2 Unt ”Bălți”Crestianscoe buc 960 Fără adaos de grăsimi vegetale 
GOST 37-91

2 15421000-5 Ulei rafinat de răsărită L 30 Butilat 5 kg PTMD67-05691233-
001:2002

3 15421000-5 Ulei nerafinat L 70 În sticle butilat 5 kg

4 15332290-3 Magiun de fructe kg 34
15% zahăr la 100 gr, metal, sticlă, 

borcane (0,720g)

GOST6929-88

5 15321000-4 Suc de fructe (limpezit în borcane 3 l) L 260
Limpezit în borcane 3L

GOST13799-81

6 15321000-4 Suc de fructe în pachete 0,200gr buc 90

7 15613300-1 Hrișcă din boabe întregi kg 75 Saci 25kg GOST5550-74

8 15613300-1 Orez alb kg 75 Întreg, șlefuit calitatea superioară 
rotund (Saci 25kg) GOST6292-93

9 15613380-5 Fulgi de ovăs în pachet de polirtilenă 5 
kg kg 50

În pachete de polirtelenă 5kg 
calitate superioară

GOST21149-93

10 15625000-5 Crupă de griș kg 60
Calitate superioară

GOST7022-97

11 15613300-1 Crupă de porumb Malai kg 50 Pachet 1kg GOST572-60

12 15613300-1 Crupă de arnăut kg 75 Calitate superioară (saci 25kg)

13 15613300-1
Crupă de arpacaș (saci 25kg)

kg 35
În saci (25kg) calitate superioară

PTMD67-38869887-004

14 15831000-2 Zahăr nerafinat kg 450 Calitate superioară

15 03212213-6
Mazăre uscată

kg 65
Întreg, șlefuit calitate superioară 

(saci 25kg)

PTMD67-38869887-003

16 15850000-1 Paste făinoase kg 115
Calitate superioară în saci

GOST875-92
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17 15112130-6 Carne de pasăre refregerată kg 420
Refrigerată fabricat în Moldova, 
calitate superioară cu ambalaj de 

firmă

18 15112000-6 Piept de pasăre refrigerată kg 400
Refrigerată fabricat în Moldova, 
calitate superioară cu ambalaj de 

firmă

19 15221000-3 Pește proaspăt congelat ”Hec”, kg 200 Proaspăt congelat, fără cap, fabri-
cat în Moldova calitate superioară

20 15331427-6 Pastă de roșie fără E( 0,700gr) kg 50 În borcane de sticlă, fabricat în 
Moldova calitate superioară

21 15863200-7 Ceai negru”Riston” kg 22 În cutii (0,100g) negru în frunze

22 15898000-9 Drojdie uscată kg 4,5 Calitate superioară

23 15872400-5 Sare iodată kg 40 În pachete de 1 kg

24 15871110-8 Oțet de masă 0,5 l L 8,0 De masă

25 03143000-5 Ouă de găină buc 4210 De masă mășcate 1/40g proaspete 
RM

26 15872300-4 Frunză de dafin buc 105 În pachete (0,20gr)

27 15331400-1 Mazăre conservată  buc 110 În borcane, calitate superioară 
(0,720g)

28 15331480-5 Castraveți murați buc 30 În borcane de sticlă 1,5L calitate 
superioară

29 15612120-8 Făină de grîu pentru panificație ”Boro-
șino” kg 200 Calitate superioară ”Boroșino”

30 03222210-8 Lămîie kg 35 În cutii în stare proaspătă

31 15542000-9 Brînză de vaci semigrăsată buc 824 Semigrasată de 8% în pachete 
(0,5kg)caliate superioară RM

32 15512100-1 Smîntînă buc 128
În pelicolă de (0,500g) cu 

grăsime 10%, caliate superioară 
RM

33 15511100-4 Lapte pasterizat L 2024 În pelicolă 1,5% de 1L, calitae 
superioară RM

34 15550000-8 Chefir L 912 De 1% grăsime în pelicolă (0,5L)

35 03221230-7 Ardei dulci kg 20 În stare proaspătă

36 03222115-2 Stafide kg 10 În pachete, calitative

37 15000000-8 Brînză tare kg 38
Cu grăsime pînă la 45% fără 

grăsimi vegetale, calitate superi-
oară RM

38 15899000-6 Vanilie 0,002gr buc 100 Pachete

39 03212100-1 Cartofi kg 2200 În saci, calitatate superioară RM 
în stare proaspătă

40 03221111-7 Ceapă kg 360 În saci, calitativi în stare proas-
pătă RM

41 03221112-4 Morcov kg 490 În saci, calitativi în stare proas-
pătă RM

42 03222321-9 Fructe mere kg 1200 În cutii, calitativi în stare proas-
pătă RM

43 03221400-0 Varză kg 950 În saci, calitativi în stare proas-
pătă RM

44 03221113-1 Sfeclă kg 435 În saci, calitativi în stare proas-
pătă RM

45 03222110-7 Mandarine kg 30 În cutii, în stare proaspătă

46 15872200-3 Mac alimentar (100gr) kg 2,200 În pachete (0,100g)
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47 15841000-5 Cacao naturală  din boabe naturale(100 
gr) kg 3,0 Din boabe naturale (0,100g)

48 15872200-3 Mărar uscat (0,008 gr) buc 100 În pachete, calitativ RM 

49 15872200-3 Pătrunjel uscat (0,008 gr) buc 100 În pachete, calitativ RM

50 15821200-1 Covrigei ”Franzeluța” cu mac kg 50 În stare proaspătă, calitativ RM

51 03221250-3 Bostănei kg 20 În stare proaspătă

52 15111100-0 Carne de vită fără os, fără jile fabricat 
în RM kg 100 Refrigerată fără os, jilă, calitate 

superioară RM 

53 15850000-1 Tăiței kg 10 Calitate superioară RM

54 15821200-1 Biscuiți ”Maria” kg 30
În cutii, stare proaspătă calitate 
superioară,fără grăsimi hidroge-
nizate zahăr mai puțin de 15% la 

100g

55 15613300-1 Crupe de mei kg 30 Calitate superioară

56 15331480-5 Fasole albe conservate kg 10 Conservate albe în borcane de 
sticlă 0,5kg, calitate superioară

57 15899000-6 Bicarbonat kg 5,0 Calitate superioară

58 15872200-3 Corița kg 0,5 Calitate superioară

59 03111200-4 Miez de nuci albe kg 2,0 Albe, calitate superioară RM

60 03115130-0 Semințe de in măcinate kg 0,5 Calitate superioară

61 03111300-0 Semințe de floarea soarelui kg 0,5 Albe, măcinate calitate superi-
oară, 

62 03221110-0 Rădăcină de pătrunjel kg 10 În stare proaspătă

63 03221110-0 Rădăcină de țelină kg 10 În stare proaspătă

64 15331480-5 Roșii conservate în suc (borcane 1,0 
Lsau 1,5L buc 30 În borcane de 1,0L sau 1,5L, 

calitate superioară

65 03221340-1 Spanac kg 10 În stare proaspătă

66 15551310-1 Iaurt natural fără zahăr nu mai mare de 
2% grăsime L 100 Fără zahăr nu mai mare de 2% 

grăsimi, calitate superioară RM

67 03111500-7 Semințe de susan (conjut) kg 0,5 Calitate superioară

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: conform graficului (livrarea în pri-
ma jumătate a zilei – pînă la orele 16.00) la Grădinița de copii „Romanița”.

7. 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 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), con-
firmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a 
participantului.

Obligatoriu

2 Certificat de atribuirii a contului bancar Copie – eliberat de Banca deținătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabi-
litatea certificatului – conform cerințelor Inspec-
toratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie – confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului

Obligatoriu



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

106

5 Certificat de conformitate care confirmă 
calitatea bunurilor

Copie eliberat de organismul național de verifi-
care a conformității produselor – copia origi-
nalului, confirmată prin ștampila și semnătura 
participantului

Obligatoriu

6 Oferta Confirmată prin semnătură și ștampila partici-
pantului

Obligatoriu

7 Pașaport sanitar al transportului pentru 
expedierea produselor

Copie confirmată prin ștampila participantului, 
eliberată  de CS Publică

Obligatoriu

8 Autorizația Sanitară de Funcționare (pentru 
produse alimentare)

Copia semnată, ștampilată de participant Obligatoriu

9 Lista fondatorilor operatorilor econo-
mici-nume, prenume, cod personal

Copia semnată, ștampilată de participant Obligatoriu

10 Declarația privind conduita etică și neimpli-
carea în practici frauduloase și de corupere

Copia semnată, ștampilată de participant Obligatoriu

11 Certificat de deținere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent  
asupra calității sau contract cu asemenea 
laborator

Original- eliberat de participant Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:Primăria s. Varnița

b) Adresa: s. Varnița str.Tighina ,64

c) Tel:0265(46-236)

d) Fax: 0265(46-245)

e) E-mail:primăria-varnita@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Duguța Elena specialist 

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate în limba de stat clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile  puse în plic sigilat și ștampilat, urmează  a fi 
prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe data: 30.01.2017

pe adresa: Primăria  s. Varnița , str. Tighina 64, bir.23 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10.Criteriul de atribuire este: (valoarea relativă a cerințelor care vor fi luate în considerare pe lîngă 
prețul propus, cu indicarea – pe poziții, pe loturi, pe lista întreagă): prețul cel mai mic, corespunderea 
standardelor de referință și condițiile cele mai convinabile de livrare a produselor.

11.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12.Garanția pentru ofertă: nu

13.Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 150 000.00  
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Cererea ofertelor de prețuri 81-op/2017

 
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Colibași

2. IDNO: _1013603001452

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: servicii medicale pentru anul 2017

Cod CPV: 85148000-8_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării servicii medicale pentru anul 2017______
____________________________________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Institutuției Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate

Colibași  r. Cahul                                               ..

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul CNAM   
.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr.

d/o
Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/serviciilor solicitate
Unitatea de mă-

sură Cantitatea

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată, 
standarde de 

referinţă
748. Electrocardiografia în stare de 

repaos (12 derivaţii)
85148000-8_ I descriere 200

749. Electrocardiografia – exami-
nare suplimentară cu derivaţii 
auxiliare (pînă la 6 derivaţii)

85148000-8_

I descriere

5

754. Descrierea electrocardiogramei 
de către medic

85148000-8_ I procedură 200

755. Descrierea unei serii de electro-
cardiograme de către medic

85148000-8_ I investigaţie 5

3. Investigaţii ale funcţiei 
ventilaţiei pulmonare

85148000-8_ I investigaţie

767. Pneumoptahometria 85148000-8_ 1 examinare 30

768. Spirografia 85148000-8_ 1 examinare 30

785. examen ecografic complex  
(organele cavităţii abdominale 
+ organele sistemului uro-ge-
nital)

85148000-8_ 1 examinare 25

786. examen ecografic complex  
(organele cavităţii abdominale 
+ organele sistemului urinar)

85148000-8_ 1 examinare 150

787. Ecografia organelor abdomi-
nale (ficatul, splina, vezica 
biliară, pancreasul)

85148000-8_ 1 examinare 500
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788. Ecografia organelor sistemu-
lui urinar (rinichii, glandele 
suprarenale)

85148000-8_ 1 examinare 150

789. Ecografia organelor bazinului 
mic transabdominal (vezica uri-
nară, prostata, uterul, ovarele)

85148000-8_ 1 examinare 50

790. examen ecografic transvaginal 85148000-8_ 1 examinare 100

791. examen ecografic transabdomi-
nal în I trimestru de sarcină

85148000-8_ 1 examinare 150

792. examen ecografic transvaginal 
în I trimestru de sarcină

85148000-8_ 1 examinare 15

793. examen ecografic în trimestrele 
II-III de sarcină

85148000-8_ 1 examinare 150

800. Examen ecografic al glandei 
tiroide

85148000-8_ 1 examinare 500

801. Examen ecografic al glandei 
mamare

85148000-8_ 1 examinare 150

802 Examen ecografic al prostatei 
(transrectal) sonda simplă

85148000-8_ 1 examinare 20

803. Examen ecografic al prostatei 
(transrectal) sonda biplan

85148000-8_ 1 examinare 5

804. Aprecierea ultrasonografică a 
rezidiului vezical

85148000-8_ 1 examinare 10

805. Aprecierea colecţiilor libere 
în una din cavităţi (pleurală, 
abdominală) sau în spaţiul 
retroperitonial

85148000-8_ 1 examinare 5

806. Examen ecografic al scrotului 85148000-8_ 1 examinare 5

808. Examen ecografic al encefalu-
lui prin fontanela sau orificiu 
trepanat

85148000-8_ 1 examinare 15

812. Examen ecografic al ţesuturilor 
moi şi ganglionilor limfatici ai 
unei zone anatomice

85148000-8_ 1 examinare 25

813. Examen ecografic al unui organ 
(în dinamică)

85148000-8_ 1 examinare 5

814. examen ecografic în determi-
narea chineticii unui sistem 
excretor (căile biliare, urinare 
etc.)

85148000-8_ 1 examinare 5

853. Radiografia laringelui 
18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 5

854. Radioscopia organelor cutiei 
toracice

85148000-8_ 1 examinare 5

855. Radioscopia cutiei toracice cu 
indicarea localizării (nivelului) 
procesului patologic

85148000-8_ 1 examinare 5

856. Radiografia cutiei toracice, 
35,6×35,6cm-1

85148000-8_ 1 examinare 50

857. Radiografia cutiei toracice, 
30×40cm-1

85148000-8_ 1 examinare 100

858. Radiografia cutiei toracice, 
24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 250

859. Radiografia cutiei toracice, 
18×24cm-1

85148000-8_ 1 examinare 50

859.1. Radiografia cutiei toraci-
ce,10×12 în regim digital

85148000-8_ 1 examinare 10
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859.2. Radiografia cutiei toracice, 
8×10in(20×24)-1 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 10

859.3. Radiografia cutiei toracice, 
11×14in(27×35)-1 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 10

859.4. Radiografia cutiei toracice, 
14×17in(35×43)-1 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 10

859.5 Radiografia cutiei toracice, 
8×10in(20×24)-1 în regim digi-
tal (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10

859.6 Radiografia cutiei toracice, 
10×12 în regim digital (fără 
costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10

859.7 Radiografia cutiei toracice, 
11×14in(27×35)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10

859.8 Radiografia cutiei toracice, 
14×17in(35×43)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 20

860. Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 35,6×35,6cm-1; 
24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 20

861. Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 30×40cm-1; 
24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 20

862. Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 24×30cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

863. Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 10

863.1. Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 8×10in(20×24)  
1 în regim digital

85148000-8_ 1 examinare 10

863.2. Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 8×10in(20×24)  
2 în regim digital

85148000-8_ 1 examinare 10

863.3 Radiografia cutiei toraci-
ce în două incidenţe – 
11×14in(27×35)-2 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 10

863.4. Radiografia cutiei to-
racice în două inciden-
ţe14×17in(35×43)-1 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 10

863.5. Radiografia cutiei to-
racice în două inciden-
ţe14×17in(35×43)-2 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 10

863.6 Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 8×10in(20×24)-
1 în regim digital (fără costul 
filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10

863.7 Radiografia cutiei toracice în 
două incidenţe 8×10in(20×24)-
2 în regim digital (fără costul 
filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10

863.8 Radiografia cutiei toraci-
ce în două incidenţe - 
11×14in(27×35)-2 în regim 
digital (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10
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863.9 Radiografia cutiei to-
racice în două incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10

863.10 Radiografia cutiei to-
racice în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim 
digital (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 10

864. Radiografia cutiei toracice în 
trei incidenţe 30×40cm-3

85148000-8_ 1 examinare 5

865. Radiografia cutiei toracice în 
trei incidenţe 24×30cm-3

85148000-8_ 1 examinare 5

866. Radiografia cutiei toracice în 
trei incidenţe 18×24cm-3

85148000-8_ 1 examinare 5

866.1. Radiografia cutiei toracice în 
trei incidenţe 11×14in(27×35)-
1 în regim digital

85148000-8_ 1 examinare 5

866.2. Radiografia cutiei toracice în 
trei incidenţe 11×14in(27×35)-
2 în regim digital

85148000-8_ 1 examinare 5

866.3 Radiografia cutiei toracice în 
trei incidenţe 11×14in(27×35)-
1 în regim digital (fără costul 
filmului)

85148000-8_ 1 examinare 5

866.4 Radiografia cutiei toracice în 
trei incidenţe 11×14in(27×35)-
2 în regim digital (fără costul 
filmului)

85148000-8_ 1 examinare 5

867. Radioscopia şi radiografia 
cordului în trei incidenţe 
35,6×35,6cm-1, 24×30cm-2

85148000-8_ 1 examinare 5

867.1. Radioscopia şi radiografia 
cordului în trei incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 5

867.2 Radioscopia şi radiografia 
cordului în trei incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 5

868. Radioscopia şi radiografia 
cordului în două incidenţe 
35,6×35,6cm-1, 24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 5

868.1. Radioscopia şi radiografia 
cordului în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 5

868.2 Radioscopia şi radiografia 
cordului în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim 
digital (fără costul filmului)

85148000-8_ 1 examinare 5

876. Radiografia toracelui în decubit 
lateral, 30×40cm-1

85148000-8_ 1 examinare 5

877. Radiografia toracelui în decubit 
lateral, 24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 5

878. Radiografia toracelui în decubit 
lateral, 18×24cm- 1

85148000-8_ 1 examinare 5

882. Mamografia unei glande ma-
mare, 18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 50

883. Mamografia ambelor glande 
mamare, 18×24cm-4

85148000-8_ 1 examinare 50
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884. Mamografia cu amplificarea 
imaginii, 24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 50

892. Radiografia cavităţii abdomina-
le, 24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 5

893 Radiografia cavităţii abdomina-
le, 30×40cm-1

85148000-8_ 1 examinare 5

894.1. Radioscopia cavităţii abdomi-
nale, 8×10in(20×24)-1 în regim 
digital

85148000-8_ 1 examinare 5

894.2. Radioscopia cavităţii abdo-
minale, 11×14in(27×35)-1 în 
regim digital

85148000-8_ 1 examinare 5

895. Radioscopia şi radiografia 
esofagului – 24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 5

895.1. Radioscopia şi radiografia 
esofagului – 11×14in(27×35)-1 
în regim digital

85148000-8_ 1 examinare 5

896. Radioscopia şi radiografia 
stomacului – 18×24cm-
1,24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 5

900. Duodenografia fără sondă – 
18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 5

902. Radioscopia şi radiografia in-
testinului subţire – 24×30cm-3

85148000-8_ 1 examinare 5

903. Irigoscopia 23×40cm – 3, 
35,6×35,6cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

904. Contrastarea primară dublă a 
intestinului gros, 24×30cm-
3,18×24cm-3

85148000-8_ 1 examinare 25

905. Colecistografia – 18×24cm-3 85148000-8_ 1 examinare 5

909. Urografia – 30×40cm-4 85148000-8_ 1 examinare 10

922. Histerosalpingografia – 
18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 5

925 Radiografia craniului, 
24x30cm-1

85148000-8_ 1 investigație 5

925.1 Radiografie craniului – 8x10 in 
(20x24)-1 în regim digital

85148000-8_ 1 investigație 20

926 Radiografia craniului în două 
incidențe – 24x30 cm-2

85148000-8_ 1 investigație 5

926.1 Radiografia craniului în două 
incidențe –11x14 in (27x35)-1 
în regim digital

85148000-8_ 1 investigație 5

930. Radiografia sinusurilor parana-
zale – 18×24cm-1

85148000-8_ 1 examinare 80

930.1. Radiografia sinusurilor para-
nazale – 8×10in(20×24)-1 în 
regim digital

85148000-8_ 1 examinare 10

939. Radiografia regiunii cervicale 
a coloanei vertebrale în trei 
incidenţe, 18×24cm-3

85148000-8_ 1 examinare 5

940. Radiografia funcţională a 
regiunii cervicale a coloanei 
vertebrale în două incidenţe, 
18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 50

942 Radiografia regiunii toracice 
a coloanei vertebrale în două 
incidenţe, 24×30cm-2

85148000-8_ 1 examinare 30
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943 Radiografia regiunii toracice 
a coloanei vertebrale cu probe 
funcţionale în două incidenţe, 
24×30cm-4

85148000-8_ 1 examinare 5

944 Radiografia regiunii lombare 
a coloanei vertebrale în două 
incidenţe, 24×30cm-2

85148000-8_ 1 examinare 40

945. Radiografia regiunii lombare 
a coloanei vertebrale cu probe 
funcţionale în trei incidenţe, 
24×30cm-3

85148000-8_ 1 examinare 3

946. Radiografia osului sacral şi a 
coccisului în două incidenţe, 
18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

947. Radiografia articulaţiei şoldului 
într-o incidenţă, 24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 30

948. Radiografia articulaţiei şoldului 
în două incidenţe, 24×30cm-2

85148000-8_ 1 examinare 10

949. Radiografia oaselor bazinului 
într-o incidenţă, 30×40cm-1

85148000-8_ 1 examinare 20

951. Radiografia articulaţiei 
humerale în două incidenţe, 
18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

952. Radiografia oaselor braţului în 
două incidenţe, 15×40cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

953. Radiografia oaselor ante-
braţului în două incidenţe, 
15×40cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

954. Radiografia articulaţiei cotului 
în două incidenţe, 13×18cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

955. Radiografia articulaţiei ra-
dio-carpiene în două incidenţe, 
13×18cm-2

85148000-8_ 1 examinare 30

956. Radiografia mîinii în două 
incidenţe, 18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 20

957. Radiografia femurului în două 
incidenţe, 15×40cm-2

85148000-8_ 1 examinare 10

958. Radiografia articulaţiei ge-
nunchiului în două incidenţe, 
24×30cm-2

85148000-8_ 1 examinare 40

959. Radiografia gambei în două 
incidenţe, 15×40cm-2

85148000-8_ 1 examinare 10

960. Radiografia articulaţiei ta-
locrurale în două incidenţe, 
18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 30

961. Radiografia plantei în două 
incidenţe, 18×24cm-2

85148000-8_ 1 examinare 10

962. Radiografia articulaţiilor 
sacro-iliace într-o incidenţă, 
24×30cm-1

85148000-8_ 1 examinare 10

965. Radiografia calcaneului într-o 
incidenţă, 13×18cm-1

85148000-8_ 1 examinare 30

966. Radiografia calcaneului în două 
incidenţe, 13×18cm-2

85148000-8_ 1 examinare 10

967. Radiografia piciorului plat 
(bilateral) în două incidenţe, 
24×30cm-2

85148000-8_ 1 examinare 10

1267. Analiza generală a sîngelui 85148000-8_ 1 analiză 200
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1268. Dozarea hemoglobinei 85148000-8_ 1 analiză 10

1269. Numărătoarea eritrocitelor 85148000-8_ 1 analiză 10

1270. Numărătoarea leucocitelor 85148000-8_ 1 analiză 10

1271. Formula leucocitară 85148000-8_ 1 analiză 10

1272. Viteza de sedimentare a hema-
tiilor (VSH)

85148000-8_ 1 analiză 10

1275. Hematocritul (Determinarea 
volumului eritrocitar)

85148000-8_ 1 analiză 10

1278. Depistarea celulelor lupice 85148000-8_ 1 analiză 10

1279. Determinarea timpului de coa-
gulare a sîngelui Lee-Wait

85148000-8_ 1 analiză 10

1280 Numărătoarea trombocitelor 85148000-8_ 1 analiză 10

1281. Determinarea timpului de 
sîngerare

85148000-8_ 1 analiză 10

1282. Depistarea gonococilor şi 
trihomonadelor în frotiu

85148000-8_ 1 analiză 100

1283. Determinarea Helicobacter 
pylori în frotiu

85148000-8_ 1 analiză 30

1284. Analiza generală a urinei 85148000-8_ 1 analiză 200

1285. Dozarea glucozei în urină 85148000-8_ 1 analiză 10

1286. Proba Zimniţki 85148000-8_ 1 analiză 5

1287. Proba Neciporenko 85148000-8_ 1 analiză 5

1288. Identificarea corpilor urobili-
nici

85148000-8_ 1 analiză 3

1289. Identificarea pigmenţilor biliari 
în urină

85148000-8_ 1 analiză 3

1290. Identificarea corpilor cetonici 85148000-8_ 1 analiză 3

1295. Microscopia sedimentului uri-
nar (eritr.schim., neschim.)

85148000-8_ 1 analiză 3

1296. Examenul materiilor fecale 85148000-8_ 1 analiză 5

1299. Depistarea helminţilor în mate-
riile fecale

85148000-8_ 1 analiză 20

1300. Identificarea sîngelui în materi-
ile fecale

85148000-8_ 1 analiză 5

1303. Examenul sputei (flegmei) 85148000-8_ 1 analiză 20

1304. Cercetări la BK în materialul 
biologic

85148000-8_ 1 analiză 50

1310. Examenul conţinutului duo-
denal

85148000-8_ 1 analiză 3

1311. Explorarea secreţiei gastrice 85148000-8_ 1 analiză 3

1329. Dozarea fracţiunilor proteice în 
ser (electroforeza)

85148000-8_ 1 analiză 3

1333. Dozarea magneziului în serul 
sanguin

85148000-8_ 1 analiză 5

1334. Dozarea calciului în serul 
sanguin

85148000-8_ 1 analiză 5

1335. Dozarea potasiului în serul 
sanguin

85148000-8_ 1 analiză 5

1336. Dozarea sodiului în serul 
sanguin

85148000-8_ 1 analiză 10
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1340. Dozarea fierului în serul san-
guin

85148000-8_ 1 analiză 5

1341. Dozarea clorului în serul 
sanguin

85148000-8_ 1 analiză 5

1343. Dozarea fosfatazei alcaline în 
ser

85148000-8_ 1 analiză 5

1347. Dozarea g-glutamintranspepti-
dazei (g-GTP) în ser

85148000-8_ 1 analiză 10

1349. Dozarea alaninaminotransfera-
zei (ALT) în ser

85148000-8_ 1 analiză 10

1350. Dozarea aspartataminotransfe-
razei (AST) în ser

85148000-8_ 1 analiză 10

1352. Dozarea amilazei pancreatice 
în serul sanguin (spec.)

85148000-8_ 1 analiză 5

1356. Dozarea lipazei 85148000-8_ 1 analiză 15

1357. Dozarea fosfatazei acide 85148000-8_ 1 analiză 3

1358. Dozarea ureei 85148000-8_ 1 analiză 20

1359. Dozarea creatininei în ser sau 
urină

85148000-8_ 1 analiză 20

1361. Dozarea glucozei 85148000-8_ 1 analiză 20

1364. Dozarea seromucoizilor în ser 85148000-8_ 1 analiză 5

1365. Dozarea acizilor sialici în ser 85148000-8_ 1 analiză 3

1367. Dozarea proteinei totale 85148000-8_ 1 analiză 10

1368. Dozarea albuminei în ser 85148000-8_ 1 analiză 10

1369. Proba cu sublimat corosiv 85148000-8_ 1 analiză 5

1370. Proba cu timol 85148000-8_ 1 analiză 50

1371. Dozarea trigliceridelor 85148000-8_ 1 analiză 10

1372. Dozarea colesterolului 85148000-8_ 1 analiză 10

1373. Dozarea a-colesterolului 
(HDL-colesterol)

85148000-8_ 1 analiză 10

1374. Dozarea b-colesterolului 
(LDL-colesterol)

85148000-8_ 1 analiză 20

1376. Dozarea fosfolipidelor 85148000-8_ 1 analiză 10

1381. Dozarea bilirubinei totale 85148000-8_ 1 analiză 10

1382. Dozarea bilirubinei directe 85148000-8_ 1 analiză 10

1383. Dozarea acidului uric 85148000-8_ 1 analiză 10

1392. Dozarea calciului ionic în serul 
sanguin

85148000-8_ 1 analiză 5

1393. Dozarea troponinei T în ser 85148000-8_ 1 analiză 5

1401. Indexul protrombinic 85148000-8_ 1 analiză 20

1402. Fibrinogenul 85148000-8_ 1 analiză 20

1445. Determinarea antistreptolizi-
nei-O

85148000-8_ 1 analiză 10

1446. Determinarea factorului reu-
matic

85148000-8_ 1 analiză 10

1447. Determinarea PCR 85148000-8_ 1 analiză 5
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1449. Determinarea grupei sanguine 
AB0

85148000-8_ 1 analiză 100

1450. Determinarea factorului D (Rh 
0)

85148000-8_ 1 analiză 100

1456 Determinarea anticorpilor 
antiRh

85148000-8_ 1 analiză 50

1460. Determinarea HBs Ag, ELISA 85148000-8_ 1 analiză 150

1473. Reacţia microprecipitaţie cu Ag 
cardiolipinic

85148000-8_ 1 analiză 3

1487. TPHA (sifilis) 85148000-8_ 1 analiză 5

1612. Recoltarea sîngelui din venă 
(cu folosirea articolelor de 
ustensilă pentru diverse inves-
tigaţii)

85148000-8_ 1 recoltare 150

1613. Recoltarea sîngelui din venă 
pentru investigaţii prin metoda 
PCR

85148000-8_ 1 recoltare 5

1615. Recoltarea urinei în flacon de 
unică folosinţă

85148000-8_ 1 recoltare 5

1616. Recoltarea materiilor fecale în 
flacon de unică folosinţă

85148000-8_ 1 recoltare 5

1670. Citologia exfoliativă (cerceta-
rea celulelor atipice în cadrul 
examenului profilactic)

85148000-8_ 1 examinare 1000

1671. Investigaţie citologică (dia-
gnosticul raclajului de pe colul 
uterin şi canalul cervical)

85148000-8_ 1 examinare 20

1672. Cercetări citologice după in-
vestigaţiile endoscopice

85148000-8_ 1 examinare 20

 Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

1. Pe perioada ianuarie-decembrie 2017.

2. În raza teritoriu or. Cahul.

3. În baza îndreptărilor eliberate de medicii de familie a IMSP CS Colibași.

4. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta original

2 Certificatul sau decizia de înregistrarea a 
întreprinderii

copie,confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului.

3 Licenţa de activitate  sau autorizaţia copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului.

4 Extras din Registrul de Stat al Întreprinde-
rilor şi Organizaţiilor

copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului.

5 Certificat de atribuirea contului bancar copie,eliberat de banca deţinătoare de cont.

6 Garanție de executare a contractului orginal

5. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sănătate Colibași

b) Adresa: 3918, s. Colibași raionul Cahul
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c) Tel: 029962249

d) Fax: 029962249

e) E-mail: cs.colibasi@ms.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Știrbu Tatiana

6. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la:11:00

- pe:02.02.2017

- pe adresa: s. Colibași, raionul Cahul , Centrul de Sănătate.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

7. Criteriul de atribuire este:

       1.Cel mai mic preț f/tva pe poziții

8. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 (zece) zile.

9. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 
cere” ]

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

10.  Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

11.   Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 250000.00 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 82-op/2017
1. Denumirea autorităţii contractante: ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca

2. IDNO: 1013607003085

3. Tip procedură achiziție: Cerere ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: achiziţionarea instrumentelor şi dispozitivelor dentare şi de subspecialitate

5. Cod CPV: 33130000-0

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ________________ ________________
achiziţionarea instrumentelor şi dispozitivelor dentare şi de specialitate.

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca 

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: din alocaţiile 
CNAM şi mijloace speciale.

[sursa banilor publici] 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr 
d/o

Descrierea produsului/parametri tehnici Denumirea produsului Un.de 
măsură

Cantitatea

1 Tuburi de inox, 100buc, Nr.08-09-10-12 Cape inox Nr.08-09-
10-12

cut  12

2 Acrilat pentru confecţionarea protezelor fixe: dentin 
praf 50x 40gr.(nuantele 10, 12, 14, 16, 19)+ dentin 
praf 3x20gr.(nuantele 6, 20,24)+ enamel 2x20gr (nu-
antele 1,2)+ concentrate color 4x10gr + lichid 150 ml.

Sinma M set 10 culori cut 4

3 Material pentru confectionarea aparatelor ortodonti-
ce, lingurilor individuale, reparatia protezelor mobile 
150gr praf + 100ml lichid + 15g colorant rosu + 15gr 
colorant galben + 15gr colorant albastru.

Redont cut 35

4 Material pentru confectionarea protezelor mobile de 
polimerizare termica: 750g praf + 400ml lichid.

Villacryl H Plus 750g + 
400ml

cut 5

5 Dinti din acrilat, 20garnituri x 28 dinti Dinti acrilat 20 gar cul 
(A2) fason 25 Ucraina

cut 5

6 Aliaj de argint pentru sudare, 40g Pripoi 40gr buc 5
7 Masa amprentara elastica pe baza de alginati 453g Tropicalgin 453g buc 80
8 Ceara de baza pentru modelarea protezelor, 500gr Ceară de baza, 500gr 

Stoma
cut 5

9 Ceara pentru modelarea puntilor,bastonase 55gr Ceara de modelare, 
Stoma

cut 20

10 Masa amprentara dubla pe baza de silicon (polisi-
loxan) pentru amprentarea metaloceramicii: 900ml + 
140ml + 60ml.

Zetaplus 900ml + 
160ml +60ml

buc 6

11 Praf minutar pentru lustruirea protezelor, Poliset praflustruire 
4kg

kg 4

12 Pasta pentru lustruit metalul, 100gr Pasta GOI 100gr buc 10
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13 Disc vulcanit , diametru 25mm 05060 buc 900
14 Disc vulcanit, diametru  40mm 05071 buc 400
15 Filt pentru poleirea protezelor dentare, forma conica Fil conic buc 20
16 Petre mari pentru slifmotor 50x6, N10 (roşu-alb) Petre s/m pentru KXC 

50x6, cut 10 buc Med-
polimer

cut 16

17 Hirtie pentru articulare 18x50 480397 buc 22
18 Ciment zinc fosfat bicomponent pentru fixarea coroni-

telor, obturatiilor, contine: 100g praf + 60ml lichid.
Unicem 100g + 60ml cut 40

19 Perii pentru curatarea si lustruirea protezelor dentare 
în 4 rinduri

Perie 4 rînduri Russia buc 10

20 Port disc pentru piesa dreapta Mandrela Glows buc 100
21 Freze extradure pentru taiat coronitele de metal, pen-

tru piesa dreapta, N 5 buc
Freza de tăiat coroane 
Kazani

buc 20

22 Freze diamantate pentru turbina, de marimi si forme 
diferite

Freze diamante P/T 
Vladmina

buc 200 

23 Freze extradure pentru piesa dreapta, forma: con 
invers

Freze dure P/D con 
invers 12-10-5

buc 75

24 Pasta pentru obturatii provizorii 50g. Dentin pasta Vladmiva 
50gr

buc 20

25 Cerc-polire 18 x 3mm Polipante mici 
18x3mm Medpolimer

buc 500

26 Cerc-polire 50 x 8mm N10 Polipante mari 
50x8mm cut 10 buc 
Medpolimer

cut 5

27 Lubrifiant pentru izolarea gipsului de ceara: 100ml Izocol 100ml flac 30
28 Praf pentru sudare 100gr Bura 100gr cut 8
29 Ulei – spray pentru turbina, 500ml Ulei – spray pentru 

turbina Maintain
fl 12

30 Freze P/D pentru prelucrarea protezelor  acrilice A15 Freze P/D buc 20
31 Compozit pentru restaurari autopolimerizabil: 14g 

pasta baza + 14g pasta catalizator, 3ml bonding baza 
+ 3ml bonding catalizator, 7ml gel gravaj, accesorii.

MasterDent cut 14

32 Metal uşor fuzibil 60gr. , 10buc Melot cut 4

33 Compozit pentru restaurari autopolimerizabil: 14g 
pasta baza + 14g pasta catalizator, 3ml bonding baza 
+ 3ml bonding catalizator, 7ml gel gravaj, accesorii.

PrimaDent cut 14

34 Compozit fotopolimerizabil universal  hybrid radio-
opac: 6 serg x 4.5gr (nuantele A1, A2, A3, A3.5, B1, 
B2) + adhesive 5ml + gel gravaj 3ml + accesorii.

Spectrum cut 7

35 Autocompozit bicomponent: 1x40g praf, 3x10g praf, 
1x28g lichid, 1x15g gravaj.

Evicrol set 20

36 Solutie 3% pentru prelucrarea si dezinfectarea cana-
lelor radiculare pe baza de clorhexidina, antibacterial 
30ml

Belodez 3% 30ml fl 14

37 Pasta pentru devitalizarea pulpei cu arsen 3g Devit ARS 3g buc 14
38 Pulpaextractoare scurte 30mm, 100 buc in cut Pulpaextractoare scur-

te 100 buc KMIZ
cut 60

39 Matrice metalice 0.04mm, 12 buc 40x101 cut 7
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40 Matrice transparentă cut 7
41 Ace canal – instrument endodontic p-u prepararea  

mecanică a canalului, L-25 mm, nr.15-20-25, cutia: 6 
buc. Tip K

K-file nr.15-20-25 
Kendo

cut 21

42 Ace canal instrument endodontic p-u trecerea cana-
lului formă rotundă L-25 mm., nr.15-20-25, cutia: 6 
buc. Tip H

K-file nr.15-20-25 
Kendo

cut 21

43 Clame rotunde pentru protezare nr.1 , 500 buc Clame (500 buc.) cut 2
44 Pivot de inox, dimensiuni S, M, L Pivot inox 5300 buc 360
45 Oglinda dentara simpla, fara miner Oglinda SE Plus buc 50
46 Material pentru obturarea canalelor pe baza de oxid de 

zinc si eugenol: 30g praf + 20ml lichid.
Pro-pul-pan cut 7

47 Pivoti de gutaperca pentru obturatii permanente de 
canal, contine guta, oxid de zinc, bazium sulfat, agent 
colorant. Cutia: N120; nr.15-20-25

Conuri gutaperca 
nr.15-20-25 VDW

Cut 21

48 Piesa turbine cu 4 iesiri, cap standard NTS 300 M4 buc 13
49 Material radioopac pentru obturarea definitive a cana-

lelor radiculare cu proprietati antiseptice si anti-infla-
matorii cu continut de: dexamethason, hydrocortisone 
acetate, compusi antiseptici: 14g pulbere + 10ml lichid.

N-Metasone cut 7

50 Obturatoare pentru piesa contraunghi L 21mm, 4 buc Obturatoare 21mm 
Dentsply

cut 35

51 ES 1:1 40000 tur/mi Adaptabilă la micromotor cu 
sistem simplu de schimbare a frezei, cu răcire internă

Piesă dreaptă buc 4

52 Piesa turbina cu 2 iesiri, cap standart Piesa turbina buc 3
53 Ciment pentru fixarea protezelor fixe 35gr x 15ml Ciment inomeric rent-

ghen-contrast , întărire 
chimică Miron

cut 24

54 Material p/u obturarea canalelor pe bază de rasini 
rezorcin-formaldehida, Set conține praf  max 40 gr., 
Lichid:A- 25ml B-25ml

Foredent set 14

55 Material p/u obturarea canalelor pe bază de rasini 
rezorcin-formaldehida, Set conține praf  max 40 gr., 
Lichid:A- 25ml B-25ml

Rezodent set 7

56 Gel pentru lărgirea  chimică a canalelor radiculare pe 
baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă 
în apă, Set: 2seringi a câte minim 3 ml, 25 tipse

Endogel N2, cu ET-
DA+peroxid

set 12

57 Lichid hemostatic pentru canale de radiculare, Flacon 
minim 30 ml, Conține: Acid tanic – 25%, hemihidrat 
de clorbutanol – 1.6 %, excipient până la 100 %

Capromin hemostan flac 7

58 Pincete chirurgical buc 20
59 Fir de sutură rezorbabil,2/0 cu ac buc 50
60 Fir de sutură rezorbabil, 3/0 cu ac buc 50
61 Fir de sutură nerezorbabil, 2/0, cu ac buc 50
62 Fir de sutură nerezorbabil, 3/0 cu ac buc 50
63 Minere p/u bisturiu, nr.22 buc 4
64 Mînere pentru bisturiu nr.10 buc 4
65 Foarfece ascuţite buc 2
66 Portac buc 4
67 Atele „Vasiliev” pentru imobilizarea mandibulei, 

20buc
Rusia cut 2

68 Sîrmă de legătură pentru aţele dentare m. 100



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

120

69 Sîrmă pentru confecţionarea atelelor dentare individu-
ale

buc. 50

70 Freze dure pentru rezecţii şi extracţii atipice buc 40
71 Linguri de chiuretaj pentru rezecţie apicale şi alveolite buc 5
72 Elevator, baionată buc 6
73 Spatule metal buc 10
74 Piesă dreaptă (УС-30) buc 2
75 Oglindă stomatologică buc 10
76 Elevator lateral scurt de dreapta buc 5
77 Elevator lateral scurt de stînga buc 5

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: la comandă pe parcursul anului 2017 
la sediul juridic al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Date despre Participant Confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

da

2 Licenţa de activitate Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

da

3 Oferta. În original confirmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

da

4 Certificatul de înregistrare a întreprinderii 
emis de CamaeraÎnregistrării de Stat

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

da

5 Certificat de atribuire a contului bancar copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului -

da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca”
b) Adresa: or.Soroca, str.D.Cantemir 27
c) Tel: 023022046/ 023022351 / 069773556
d) Fax: 023081456
e) E-mail: stomatologia.soroca@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocari Alexandru

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 30.01.2017

- pe adresa: ÎM „Centrul Stomatologic Raional Soroca , or.Soroca, str. D.Cantemir 27, birou 1.. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: 

1. Cel mai mic preţ pe fiecare poziţie, fără TVA;

2. Caracteristica bunurilor solocitate pe poziţii să coincidă cu caracteristica bunurilor solicitate;

3. Oferta să fie prezentată după modelul de mai jos:
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Nr. d/o Denumirea materialelor 
consumabile

Unitatea de 
măsură

Cantitatea Preţ

fără

TVA

Cuantumul 
TVA

Preţ cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Suma 
cu TVA

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

12.  Garanția pentru ofertă: nu se cere 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _______165000 lei________
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Cererea ofertelor de prețuri 83-op/2017

1. Название закупающего органа: Примэрия с.Бешалма Комратскй район

2. IDNO: 1007601003839________________________________________________________________

3. Тип процедуры закупки: Конкурс  ценовых  оферт__________________________

4. Предмет закупок: Продовольственные  товары_____________________________

5. Код CPV:15000000-8_________________________________________________________

 

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки

Продовольственные  товары  для  функционирования детских садов №1 и №2 с.Бешалма с 
25.01.2017 по 30.06.2017г.

 (предмет закупки) 

согласно нуждам   примэрии с.Бешалма

(название закупающего органа) 

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017г., была выделена необходимая сумма из:       
местного бюджета__________.

(источник публичных средств) 

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить его 
нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

№ 
п/п Код CPV Название запрошенных товаров/

услуг

Единица 
измере

ния
Количество

Полная 
истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные 
стандарты

График 
поставки

1 15111200-1 Мясо  говяжье (телятина) свежее с 
костью

кг.
640 1 кат. 2 раз в неде-

лю

2 15112130-6 Мясо куриное(окорочка) мороженное  
I кат.

кг.

250

в/сорт  Iкат.
фасованн. в 

картон.упаков. 
по 5-15кг.

1 раз в неде-
лю

3 03311230-3 Рыба Аргентина  замороженная без 
головы и внутренностей

кг.

320

в/сорт Без 
головы и 

внутренностей 
(крупная)

1 раз в неде-
лю

4 15500000-8 Кефир 2,5%
пак.

2000пак. в/сорт п/эт.пакет 
по 0,5л.

3 раза в не-
делю

5 15512000-0 Сметана 10,0%
пак.

250пак.
в/сорт п/эт.пакет  

0,5л. 3 раза в нед.

6 15542000-9 Творог свежий 9% полужирный
кг.

250 в/сорт 9% 
нефасованный

2 раза в не-
делю
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7 15530000-2
Масло сливочное 72,5%

(животн. происхождения)

кг

300

в/сорт без 
добавл.

          раст. 
жиров

2 раз в неде-
лю

8 15811100-7 Хлеб белый кирпич (нарезной)
шт

4000
в/сорт в целоф.

пакете(вес-
0,5кг.)

ежедневно

9 15811200-8 Рогалики с повидлом 

шт.

1900

в/с.,фасован.в 
п/э.пакет  вес 
0,080-0,1кг ежедневно

10
15810000-9

Лаваш
уп.

430
п/эт.пакет, 
круглый, 

                 250гр.

1 раз в неде-
лю

11 15613310-4 Крупа арнаутка
кг

         130 Фасован. пакет. 
по 1кг. 1сорт

1 раз в неде-
лю

12 03211400-7 Ячневая крупа
кг

100
в/сорт в пакете 

1 кг 1 раз в неде-
лю

13 15613000-8 Пшеничная крупа дроблен.
кг.

50
в/с.Фасов.в.п/э.

пак.по1кг 1 раз в неде-
лю

14 15613380-5 Овсяные хлопья (геркулес)
кг

130 в/сорт в пакете 
1 кг

1 раз в неде-
лю

15 15331133-8 Горох сухой(дробленый)
кг

200
в/с,фасов,п/э 
пак.по 1кг. 1 раз в неде-

лю

16 15625000-5 Крупа манная
кг

100
в/сорт   в пакете 

1 кг 1 раз в неде-
лю

17 15850000-1 Макаронные изделия твердых сортов 
класс I, гр.А

кг
50

в/с.- класс I, 
группа А 1 раз в неде-

лю

18 15613000-8 Крупа гречневая
кг

130
в/с фасов.впак.

по 1кг. 1 раз в неде-
лю

19 03211300-6 Рис круглый
кг

130 в/с. фасов.в п/э.
пак.по1кг.

1 раз в неде-
лю

20 03142500-3 Яйцо куриное диетическое

шт.

5500

в/с,категор. B 
диетическ,вес  

не менее  

63 гр.

1 раз в неде-
лю

21 15614100-6 Перловая крупа 
пак.

100 в/сорт. в пакете 
1 кг

1 раз в неде-
лю

22 15332290-3 Повидло яблочное 0,860кг.
ст/банка

120бан.
1 сорт стекло-
банка 0,860 кг 1 раз в неде-

лю

23 15821200-1 Пряники с фруктов. добавками
кг

       60
в/сорт короб.по 

6-7кг. 1 раз в неде-
лю

24 15821200-1 Печенье ( топленое молоко)

кг

60

в/сорт Упаков. 
в картонн. 

коробки-3-5кг
1 раз в неде-

лю
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25 15821200-1 Овсяное печенье
кг

60
в/сорт короб.по 

5кг. 1р.в смену

26 15331428-3 Томат паста25 % 0,700 кг.

бан.

150бан.

25% массовой 
долей сухих 

вещ-в в банках 
по 0,7 гр. 

1 раз в неде-
лю

27 15421000-5 Масло растит. рафинир. дезодорир.
бут.

50
в/сорт бутыль 

по 5литр. 1 раз в неде-
лю

28 15863200-7 Чай черный крупно-листовой
пач.

50 в/сорт Пачка по 
400гр.

1 раз в неде-
лю

29 15872400-5 Соль йодированная
кг.

50
в/сорт Пачка по 

1кг. 1 раз в неде-
лю

30 15870000-7 Лавровый лист (20гр.)
пак. 100 п/этил. пак.по 

20 гр.
1 раз в неде-

лю

31 15613000-8 Пшено

кг

70
в/с,фасов,п/э 
пак.по 1кг.

1 раз в неде-
лю 

32 15871000-4 Огурцы маринованные банк. 25 3-литр.банка 1 раз в неде-
лю

33
15892000-7

Горошек консервированный 

Бан

50
500гр.банках. 

1 раз в неде-
лю

39 15511000-3 Молоко  пастерилизованное  2.5 % жир  литр 3800 в/сорт п/эт.пакет  
1 л.

В неделю 
2раз

40 15831000-2 Сахар 
Кг.

450 Мешок 50 кг. 1 раз в неде-
лю

41 15321600-0 Сок яблочный
литр

120 3л банка 1 раз в неде-
лю

42

15821150-5 Сушки 

кг

50
В короб по 5кг. 1 раз в неде-

лю

43 15850000-1 Лапша яичная 
кг

100 Упаковка по 
0,5кг

1 раз в неде-
лю
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6. Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения: 

с 25.01.2017г. по 30.06.2017г. в Д/С №1 и №2 с.Бешалма.

по заявке в течении 24 часов согласно графика поставки.

7.Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают следующее:

№ 
п/п

Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника 
на каждой странице

2 Данные  об участниках Заверенные мокрой печатью участника

3 Сертификат о регистрации  предприятия

Копия – выданный государственной 
регистрационной палатой (Министерство 
информационного развития), подтвержденный 
подписью и печатью участника

4 Сертификат о наличии банковского  счета
Копия – банк, хранящий счета

5 Сертификат об уплате налогов

Копия–выданная налоговой инспекцией 
(действительность сертификата в 
соответствии с требованиями государственной 
налоговой инспекции Р М)

6 Последний  финансовый отчет
Обзор – подтвержденный печатью и подписью 
участника;

7 Сертификат соответствия
Выданные национальным органом для проверки 
соответствия продукции –   копия оригинала, 
заверенная печатью и подписью участника

8 Список учредителей ( EXTRAS) EXTRASэкономического оператора – имя, 
фамилия, персональный код

9 Санитарный  паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.
10 Санитарная авторизация  на  все продукты

11
Санитарно- медицинская книжка  водителя 
транспортного средства или экспедитора, перевозящего 
продовольственные товары

Копия, заверенная печатью участника

12
Поставщикам мяса –  разрешение ЦПМ  на 
функционирование бойни, где будет производиться забой 
скота

Копию  разрешения ЦПМ на  функционирование  
бойни , где будет производиться  забой  скота 
, заверенная  мокрой печатью ЦПМ, копию  
договора  с  владельцем  бойни, если  поставщик  
мяса  не  является  владельцем  бойни.

 

8. Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, либо 
потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже: 
 Название закупающего органа: Примэрия с.Бешалма Комратский район

Адрес:  с.Бешалма ул. Ленина № 108

Тел:0(298) 53236 (примар); (0298)53838 (бухгалтер)

Факс: 0(298)  53236

          E-mail: primaria.besalma@list.ru                
Имя и должность ответственного лица: Кирекия Куру – главный бухгалтер примэрии  

  с.Бешалма.

9. Составление оферт: Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, 
без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:
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- до: 11:00

- до: 30.01.2017

- по адресу: с.Бешалма ул.Ленина №108 Примэрия – бухгалтерия.

Оферты, поданные с опозданием будут отклонены. 

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точ-
ки зрения или самая низкая цена по позициям.

11.  Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается

«Не требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере %, 

в форме: 

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием 
«Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим 
детальным данным: 

a) бенефициар платежа; 

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите); 

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите); 

g) территориальное казначейство.

13.  Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в Национальное 
агентство по разрешению споров.

14.Оценочная стоимость закупки, без НДС,  194000,00 лей: 
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Cererea ofertelor de prețuri 84-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Pepeni
2. IDNO: 1007601002315
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertilor de preţ
4. Obiectul achiziției: Produse alimentare 
5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimnentare
                        [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  PRIMĂRIA PEPENI
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:       bugetul 
local .

[sursa banilor publici] 
 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de 
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 15821200-1 Biscuiti cu lapte kg 60
ambalate în cutii de carton cîte 3kg

GOST 24901-89
2.

15542000-9 Brînză de vaci
kg 175

9%, pungă de 2,0 kg

PTMD 67-00400053-058:2006

33.
15540000-5 Bifidoc

litri 285
2,5% în pachet de polietilenă  0,5 l

PT MD67-04928383-018

44.

15543000-6 Cascaval cu cheag tare

kg 80

15 % grăsime,

NFRP din 27.02.2001 

55.
15863200-7 Ceai din fructe

buc 120
calitate superioară, pliculeţe

GOST 1937-90
66.

15811300-9 Chifle
buc 5600

din făina de calitate superioară, cu 
adaos de mac,0,80 gr 

77. 15540000-5 Chifir
litri 65

2,5% în pachet de polietilenă 0,5 l

PT MD67-04928383-018

88.
15625000-5 Crupe de griş 

kg 105
în ambalaj pînă la 2kg

GOST 7022-97

99.
03211400-7 Crupe de orz

kg 85
în ambalaj pînă la 2kg

GOST 5784-60
110 15612100-2 Făină de grîu 

kg 165

calitatea superioară

SM 220:2000

111
15613380-5 Fulgi de ovăs 

kg 125
în ambalaj pînă la  2 kg.

GOST 21149-93

112
15870000-7 Frunze de dafin

buc. 30
ambalat în pachete de polietilena 20 gr

GOST17594-81

113
03211900-2 Hrişcă 

kg 115
 boabe intregi, în ambalaj pînă  la 2 kg

GOST 5550-74
114 03222210-8 Lămîie kg 66 calitate superioară      Import
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115
15511100-4 Lapte pasterizat 

litri 1880
2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L

GOST 13277-79

116
03221220-4 Mazăre uscată.

kg 160
Jumătăţi în ambalaj pînă la 2kg 

PT MD 67-38869887-003:2005

417
03221220-4 Mazăre verde conservată

buc. 82
cu bob zbîrcit în borcane de 700gr

GOST 15842-90

118 03222321-9 Mere kg 1600 Calitate  superioară

Autohtone

119
15812120-0 Plăcinte cu brînză de vaci, 

cartofi,mere buc 1900
Cu greutatea de 100 gr.

Autohtone

220
03142500-3 Ouă de găină 

buc 1860
 de masă, dietice categoria B cu 
greutatea nu mai mică de 63 gr.

SM – 89:1997

221
15614100-6 Orez 

kg 120
şlefuit întreg calitate I în ambalaj cîte 
1 kg

GOST 6292-93

222
15871100-5 Oţet de masa

buc 11
6% ambalat in sticle de 1 L

PTMD 67-00400053-025;2006

223
BA25-4

03311210-7

Peşte congelat „Hec” 
kg 220

 fără cap ,fără gheaţă

GOST 20057-96

224
15850000-1 Paste făinoase 

kg 115
calitate superioara  Clasa I, grupa V

GOST 875-92

225
15332410-1 Fructe uscate

kg 52
calitate superioară 

Autohtone

226
15112000-6 Piept de găină

kg 900
autohton,calitatea I,ambalat în cutii 
de 1 kg

GOST 25391-82

227
15512100-1 Smîntînă 

litri 76
15-20%, în pachet de polietilenă 0,5L

TU 10.02.789.09.89

228
15872400-5 Sare iodată 

kg 70
 în pachete de polietilen  de 1 kg

GOST 13830-97

329
1589000-9 Drojdie 

buc 14
Ambalate a cîte 0,50 gr

Autohtone

330
15111100-0 Carne de vită 

kg 218
proaspătă fără os,

GOST 779-55 

331
15119100-6 Carne de iepure 

kg 200
Proaspata, fara cap

Autohtone

332
24313320-0 Bicarbonat de sodiu

buc. 6
calitate superioară  

GOST 2156-76

333
15321000-4 Suc de fructe  

litri 736
limpezit, din fructe,cutii de 2 litri

SM 183

334 15331427-6 Pastă  de roşii buc 62
25%, calitatea I  în borcane cu 
greutatea de pînă la 1 kg 

SM 247:2004

335 15530000-2 Unt de vaci buc. 1180

din smîntînă dulce nesărat 72,5% 
grăsîme, fără adaus de grăsimi 
vegetal,în ambalaj de 200 gr.

GOST37-91
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336 15421000-5 Ulei de floarea soarelui litri 140

rafinat dezodorizat în sticle de 5 L

PTMD 
67-05691233-001:2002sauGOST  
1129-33

337
03222311-6 Stafide,nuci, migdale, in, 

floarea soarelui. kg 51
calitate superioară

GOST 22-94

338
15812100-4 Pesmeţi cu stafide

kg 76
Calitate  cuperioară

Autohtone

449
15615000-2 Tărîţă 

kg 250
saci 25kg

Autohtone
440 15831000-2 Zahar kg 310 din sfeclă de calitate standart în saci a 

cîte 50 kg GOST 21-94
441

03221000-6 Cartofi
kg 1800

Calitate superioară, măşcaţi Autohtone 

442 03221000-6 Ciapa kg 340 Calitate superioară, măşcata 
Autohtone 

443
03221000-6 Morcov

kg 390
Calitate superioară, măşcaţi Autohtone 

444 03221000-6 Sfecla rosie kg 160 Calitate superioară, măşcată 
Autohtone 

445 03221000-6 Varza kg 680 Calitate superioară Autohtone 

446 03221000-6 Brocoli kg 150 Calitate superioară, Autohtone 

447
15000000-8 Bors acru ambalat

     kg      24
Calitate superioară, Autohtone

448
15332200-6 Magiun din fructe

kg 5

sterilizat caltate  superioară în borcane 
de sticlă  de 700gr

GOST 6929-88

549
15331130-7 Fasole

kg 5
albe,roşii rotunde

Autohtone
550 15821100-4 Covrigi cu mac kg     60 calitate superioară Autohtone

551 15811100-7 Conopida kg     180 Calitate superioară, Autohtone

552 03221000-6 Usturoi kg      1 Calitate superioară, Autohtone

553
Verdeata

    kg   15
pătrunjei,mărar –legăturele. Autohtone

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _______________________________
___________________________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Pepeni

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Confirmată prin semnătură şi 
ştampila ofertantului

originale

2 Copia certificatului de 
înregistrare a întreprinderii 
emise de Camera Înregistrării 
de Stat

Copia confirmată prin semnătura şi 
ştampila ofertantului

Copia să fie 
clară

3 Informaţii generale şi rechezite 
bancare

Confirmată prin semnătura şi 
ştampila ofertantului

originale

4 Autorizatia de activitate Confirmată prin semnătura şi 
ştampila ofertantului

Copia să fie 
clară
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b) Adresa: s. Pepeni, r-nul Sîngerei

c) Tel: 026242097,026242335

d) Fax: 026242330

e) E-mail: primaria.pepeni@mail.ru 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Contabil-şef Buţcu Ala 

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 30.01.2017
- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau 
prețul cel mai scăzut].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de zile].

12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 
cere” ]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 248250.00
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Cererea ofertelor de prețuri 85-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:   Primăria Ciobalaccia s.Ciobalaccia,r-l Cantemir

2. IDNO:   1007601004881

3. Tip procedură achiziție: Achiziționarea bunurilor/serviciilor 

4. Obiectul achiziției alimentarea copiilor de la Primăria Ciobalaccia ianuarie- iunie 2017

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării    Produselor alimentare   ianuarie-iunie 2017

6. conform necesităţilor  Primăria Ciobalaccia s.Ciobalaccia,r-l Cantemir

 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesara  din bugetul de stat 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unit 
mas

Canti-
tatea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standarde 

de referinţă

15112000-6 Carne de porc kg 300 Carne  de  porc proaspătă 
cu os

15112000-6 Carne de vita kg 140 Carne  de  vita proaspătă 
fara  os

15112000-6 Piept de pui kg 160 Piept de pui fara geata

15511000-3 Lapte 1l grăsimea3,5% l 2800
DE VACĂ PASTERIZAT 

2,5% GRAS.1,0 I PACHE-
TE POLIETELENĂ

15512000-0 Smîntînă  20% kg 30 CU CONţINUT DE 
GRĂSÎME 20% 

15530000-2 Unt 72,5%,ambalaj 5-10kg fară adaus de grăsîmi 
vegetale kg 72

DE VACI,ţĂRĂNESC,-
DIN SMÎNTÎNĂ DUL-

CE,NESĂRAT 72,5%, ÎN 
CUTII DE 10KG

 15542000-9 Brînză de vaci  5% kg 110

DE VACI DEGRĂSĂ-
TĂ,CU GRĂSÎMEA DE  

5% ÎN PACHETE DE 
POLIETELENĂ A CÎTE 

1 KG

15542000-9 Cașcaval kg 60 GRĂSIME DE 2,5% ÎN 
AMBALAJ

 15542000-9 Chefir p 250 GRĂSIME DE 2,5%  ÎN 
AMBALAJ  DE 0,5 L

03142500-3 Ouă b 1150
PENTRU CONSUM  

ALIMENTAR  DIETICE 
MARI 

03212100-1 Cartofi kg 1800
CU DIAMETRU NU MAI 
MIC DE 6-8 CM, CALIT.I 

FĂRĂ VĂTĂMĂTURI  

15331428-3 Paste de tomate 25% în borcane de0,7l b 42 25% în borcane de sticlă 
0,7l

15331100-8 Ceapă kg 160
CU DIAMETRU NU MAI 
MIC DE 6 CM,CALIATA-
TEA I FĂRĂ VĂTĂMĂ-
TURI

15331100-8 Varză kg 200
NU MAI MICĂ DE 1,5-2 
KG,CALITATEA I ,FARĂ 

VĂTĂMĂTURI
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15331100-8 Morcov kg 190
MAşCAT,KG CALIATA-
TEA I,FĂRĂ VĂTĂMĂ-

TURI

15331100-8 Rosii kg 160 MAşCAT,KG CALIATA-
TEA I,FĂRĂ VĂTĂMĂ

15331100-8 Sfeclă roşie kg 140
CALITATEA I,DE DI-

MENSIUNI MEDII,FĂRĂ 
VĂTĂMĂTURI

15331133-8 Mazare uscată kg 125
SLEFUITĂ,JUMATA-

TE,AMBALATĂ 1 
KG,CALITATEA SUPERI-

OARĂ

15331462-3 Mazare verde b 72 Mazare  conservata   in 
borcane de 0.7l

15613100-8 Crupe  de mei kg 125
CALITATEA SUPERIOA-

RĂ

ÎN PACHETE DE 1KG

15613100-9 Crupe de arpacaş kg 125 CALITATEA SUPERIOA-
RĂ,AMBALATE 1 KG

15613100-8 Crupe de arnaut kg 125 CALITATEA SUPERIOA-
RĂ,AMBALATE 1 KG

15613000-8 Crupe de griș kg 125 CALITATEA SUPERIOA-
RĂ,AMBALATE 1 KG

15613000-8 Crupe de hrişcă kg 125

CRUPE DE HRIşCĂ DIN 
BOABE ÎNTREGI,DE 

FIERBERE RAPIDĂ,AM-
BALAT 1 KG,CALITATEA 

SUPERIOARĂ

158300000-2 Zahăr kg 300 AMBALAT ÎN PACHETE 
ZAHĂR TOS

15613380-5 Fulgi de ovăs kg 110
AMBALATA ÎN PACHE-

TE DE 1KG

CALITATE SUPERIOARA

15613100-9 Făină de porumb kg 125

CALITATEA SUPERIOA-
RĂ

AMBALATA ÎN PACHE-
TE DE 1KG

15612210-6 Făină de grîu kg 30 CALITATEA SUPERIOA-
RĂ,AMBALATE 5 KG

15411100-3 Ulei  de floarea soarelui l 145 RAFINAT şI DEODORAT  
LITRI

15850000-1 Paste fainoase(spaghete) kg 130

CALITATEA SUPERI-
OARĂ

GRUPA C,DIN SOIURI 
TARI DE GRIU ÎN SORTI-
MENT(SPICUşOR,FRE-

DELUş)

15811100-7 Pîine de grîu 0,5 kg calit.superioară b 2350
ALBĂ,DIN FAINĂ DE 

GRIU (0,5KG) CALITA-
TEA SUPERIOARĂ

15821200-1 Biscuiţi kg 62 BISCUIţI CU LAPTE

15842310-8 Bomboane kg 59 MIJLOCUL CU JEM DE 
FRUCTE 

15812100-4 Turte dulci kg 66 TURTE DULCI

158121000-3 Chifle kg 950
DIN FAINĂ DE GRIU

DULCI,CALITATEA SU-
PERIOARĂ

15221000-3 Peşte congelat „Hec,, , fară cap kg 120 PEşTE ÎN CUTII,FĂRĂ 
CAP „HEC”
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15863200-7 Ceai în frunzuliţe p 35 CEAI NEGRU,ÎN PACHE-
TE DE CÎTE 100 GR.

15841000-5 cacao p 20 CACAO

1589800-6 Sodă de pîine p 10 PENTRU ALIMENTATIE 
200 GR

15870000-7 Foi de dafin p 40 FOI DE DAFIN AMBA-
LAT  PACHETE 100 GR

15872100-2 Piper negru p 35 PIPER NEGRU MĂCINAT 
10 GR

15331130-7 Fasole kg 125
FASOLE, AMBALATE 1 
KG  CALITATEA SUPE-

RIOARĂ

15871100-5 Oţet 6% b 24  OţET DE 6% AMBALAT  
1 

15872400-5 Sare iodată în pachete/1kg kg 40

SARE IODATĂ PENTRU 
UZ

ALIMENTAR,ÎN PACHE-
TE DE 1 KG

15330000-0 Lămîe kg 42 LĂMÎE

03222111-4 Banane kg 150 BANANE 

0.211300-6 Orez şlefuit întreg calitate superioara kg 120
şLEFUIT 

ÎNTREG,AMBALAT 1 
KG,CALITATEA SUPERI-

OARĂ

15851000-8 Tăeţei  pachete p 90
ambalat 700gr  în pachete

CALITATEA SUPERIOA-
RĂ 

15332290-3 Gem de fructe kg 112
GEM DE FRUCTE AM-
BALAT ÎN CALDARE 

12 KG

15320000-7 Suc rosii b 112 DE LEGUME   IN BOR-
CANE 3 L

15320000-7 Suc fructe b 200 DE FRUCTE IN BORCA-
NE 3   L

15320000-7 Fructe  uscate kg 60 Fructe uscate din mere,vi-
sina,pere

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

2 Certificatul de inregistrare a intreprinderii 
(copie emis de Camera de Inregistrari  de 
Stat)

Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

3  Certificat de atribuire a contului bancar  Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

4 Certificat de efectuarea sistematica a platii 
impozitelor,contribitiilor eliberat de Inspec-
toratul Fiscal

Copiel.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

5 Ultimul raport  financiar Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

6 Pasaportul sanitar al transportului Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

134

7 Autorizatie sanitar veterinara de functionare Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

8 Autorizatie sanitara de functionare Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

9 Certificat de conformitate  sau alt certificat  
ce confirma calitatea bunurilor oferite

Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului

Da

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

10.Denumirea autorităţii contractante: 
a) Primăria Ciobalaccia s.Ciobalaccia,r-l Cantemir 
b) Adresa: _r-n Cantemir s.Ciobalaccia
c) Tel:  _0273-70238.0273-70236 ,__________
d) Fax: 027370236
e) E-mail:  pcontabil@mail.ru____________
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: _Obreja Sergiu 

11.Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10.00
- pe: [data]   30.01.2017

pe adresa:  Primăria Ciobalaccia s.Ciobalaccia,r-l Cantemir
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

12.Criteriul de atribuire este:pretul cel mai mic pe fiecare pozitie
13Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
14 Garanția pentru ofertă: nu se cere
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

15.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

16.Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA,   220000 lei: ______________
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Cererea ofertelor de prețuri 86-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău
2. IDNO: 1006601000808
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi
4. Obiectul achiziției: servicii de traducere
5. Cod CPV: 79530000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de traduceri
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
________________bugetul de stat_________________________.

[sursa banilor publici] 
 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1

79
53

00
00

-8

Engleza-Română / Română-Engleză caractere 1800

2 Franceza-Română / Română-Franceză caractere 1800

3 Germana-Română / Română-Germană caractere 1800

4 Italiana-Română / Română-Italiană caractere 1800

5 Spaniola-Română / Română-Spaniolă caractere 1800

6 Portugheza-Română / Română-Portugheză caractere 1800

7 Turca-Română / Română-Turcă caractere 1800

8 Rusa-Română / Română-Rusă caractere 1800

9 Araba-Română / Română-Araba caractere 1800

10 Greaca-Română /    Româna –Greaca caractere 1800

11 Ucraineană-Română / Română-Ucraineană caractere 1800

12 Bulgară-Română / Română-Bulgară caractere 1800

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 
Furnizorul va asigura servicii de traduceri a beneficiarului pentru anul 2017, la adresa mun. Chişinău, str. 
Tighina 6. 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău
b) Adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 6
c) Tel: 069235958
d) E-mail: _____________
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Bistieru Alexandru

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 02.02.2017
- pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 6, Direcţia de Poliţie a mun. Chişinău 
Ofertele întârziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile..
12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 

cere” ] nu se cere
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _0__%. în formă de: 

- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _133 000,00 lei_____

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

6 Oferta confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

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

Obligatoriu

10 Licenţa de activitate (în caz de licenţiere) copia semnată şi ştampilată de participant
Obligatoriu

11
Autorizaţii pentru traducători.

copia semnată şi ştampilată de participant
Obligatoriu
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Cererea ofertelor de prețuri 87-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Adunarea Populara a Gagauziei

2. IDNO: 1007601000274

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: benzina

5. Cod CPV: 09132000-3

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _________________benzinei_ _________
________________________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   Adunarii Populare a Gagauziei______________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: _Bugetul 
central al Gagauziei_______________________________.

[sursa banilor publici] 

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1. 09132000-
3 Benzina litri 20000

Benzina Ai 95

Cifra octanica  95,

curat, transparent,

SM SR EN 228

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

Termenul de livrare a cardurilor pentru benzina la adresa autoritatii contractante este de 5 zile 
lucratoare de la data inregistrarii contractului la trezoreria de stat si corespunzator din momentul 
cererii cardurilor adaugatoare. 

Livrarea bunurilor se va efectua si la statiile de alimentare din localitatile urmatoare: Comrat, Vul-
canesti, Ciadir-Lunga.

__________________________________________________________________
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta original da

2 Certificat de inregistrare a intreprinderii copie da

3 Certificat de atribuire a contului bancar copie da
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4 Certificat privind lipsa sau existenta restante-
lor fata de buget

copie da

5 Ultimul raport financiar copie da

6 Licenta de activitate copie da

7 Date despre ofertant original da

8 Certificat de conformitate sau alt certificat 
ce confirma calitatea produselor petroliere 
oferite 

copia da

9 Declaratia privind conduita etica si neimpli-
carea in practici frauduloase si de corupere

original da

10 Certificat, care confirma modul si criteriile 
de calcul

original da

11 Certificat sau alt document, care confirma  
existenta statiilor alimentare in localitatile 
indicate in p.6 a anuntului dat.

copie da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autorita-
tea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Adunarea Populara a Gagauziei
b) Adresa: mun. Comrat str. Lenin, 194.
c) Tel: 0 298 2 23 54
d) Fax: 0 298 2 39 71
e) E-mail: kovalenko.iana.nsg@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Covalenco I. 

Sef adjunct al directiei juridice APG
9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și 

dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 30.01.2017
- pe adresa: mun. Comrat str. Lenin, 194 et.2 directia juridica
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile].
12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofer-
telor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia 
Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 300000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 88-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: _ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni___

2. IDNO: ___35087712____

3. Tip procedură achiziție: __Cererea ofertelor de prețuri_

4. Obiectul achiziției: _____ produse petroliere ______

5. Cod CPV: _09100000_-0_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării__ produselor petroliere

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _ Direcției  Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni_______

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:  Bugetul local 2017_.

[sursa banilor publici] 

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-

de de referinţă

1 09132000-3 Benzina AI 95 L 2800

- Cifra octanică, COR, 
min. 95;

- Aspect limpede și 
transparent 

Produsele sa fie con-
forme cu cerintele 

obligatorii stabilite in SM 
226:2002p.4.2,tab 1, ind 

1-6,8-14.

2 09134200-9 Motorina EURO L 20500

- Cifra octanică, COR, 
min. 95;

- Aspect limpede și 
transparent 

Aditivii din motorină 
nu trebuie să conţină  
compuşi ai metalelor şi 
fosforului.

- Cifra cetanică, min. 
51,0

- Punct de inflamabili-
tate, min. 55 °C

- Densitate la 20°C, 
max. 860,0 kg/m3

Viscozitate la 40°C 2,00-
4,50 mm2/s
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

 ____conform necesităților pe parcursul anului___________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Decizia de înregistrare a întreprinderii – 
copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), Copie, confirmată prin ștampila și semnătura 

ofertantului
Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont;

Obligatoriu
3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, 
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie, confirmată prin ștampila și semnătura 
ofertantului Obligatoriu

5 Licenţa de activitate Copie, confirmată prin ștampila și semnătura 
ofertantului Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt certificat 
echivalent ce confirmă calitatea bunurilor / 
serviciilor oferite – eliberat de Organismul 
Naţional de Verificare a conformităţii produ-
selor 

Copia originalului, confirmată prin ștampila și 
semnătura ofertantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere (F3.4); Original Obligatoriu

8 Formularul ofertei (F 3.1)

Oferta, cu detalierea prețului și a 

discountului in (%) oferit.

Original

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni 

b) Adresa: _6401, or. Nisporeni, str. Ioan Voda 2,et. III __

c) Tel: __0264-23697____________

d) Fax: __0264-23697____________

e) E-mail: __ directianisp@gmail.com ___________

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: _ Zubcu Elena -contabil șef DÎTS __

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 30.01.2017

pe adresa:   Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni
  6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, et. III, anticamera DÎTS Nisporeni. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
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10. Criteriul de atribuire este: [prețul cel mai scăzut].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile].

12.  Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii  Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni 

b) datele bancare  TREZMD2X

(c) codul fiscal       35087712 

(d) contul de decontare   MD73TRPCDL518410A00861AA

(e) contul trezorerial   518410A00861AA

(f) contul bancar  2264472001

(g) trezoreria teritorială  Nisporeni

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: __252500,00 _
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Cererea ofertelor de prețuri 89-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Racovăţ, r. Soroca, R. Moldova

2. IDNO:1007601001019

3. Tip procedură achiziție: Cererea  ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăriei Racovăţ

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:199900,00

[sursa banilor publici]  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1 15800000-6 Produse alimentare lei 199900,00

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației  finale Grădiniţa Nr1, Grădiniţa Nr.2:  Anul 2017

7. 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.

Certificat lipsa datoriilor,

Certificat de dispunerea conturilor curente.

Exstras din registru de Stat al persoanelor 
juridice.

Licenţa de activitate.

Lista fondatorilor.

Autorizaţie sanitar veterinară.

Autorizaţia sanitar veterinară pe transport.

Declaraţie de conformitate.

Copia standartelor de referinţă

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Racovăţ
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b) Adresa:s. Racovăţ, R. Soroca, R. Moldova 

c) Tel: 0230-60-236.

d) Fax: 0230-60--236

e) E-mail: racovat.primaria@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ciubotaru Ion

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pe adresa: Primăria satului Racovăţ 

- pe: 30.01.2017

- pina la:11:00

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut, Lactatele lot unic..

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30  de zile].

12.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 199900,00
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Cererea ofertelor de prețuri 90-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Cocieri

2. IDNO: 1007601007790

3. Tip procedură achiziție: Prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: achizitionarea pileților

5. Cod CPV: 09111400-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării achizitionarea pileților conform necesităţi-
lor  Primaria comunei Cocieri

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Bugetul local.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea 

MJ/kg
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1. 09111400-
4

Pileți din lemn pentru utilizări nein-
dustriale t 67

Puterea calorifică 4,6-5,3

Cenușă 0.7-0,7

Umezeală 10-10

Azot 0.3-0,3

Sulf 0.03-0,03

Clor 0.02-0,02

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 1etapă: 25 t 15.02.2017-15.03.2017  ;  2eta-
pă: 42 t 01.09.2017-01.10.2017  Gradinita s.Cocieri cu transpotrul furnizorului pînă la locul de destinație.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 oferta original comfirmat prin aplicarea  semnăturii și a 
ștampilei Participantului

Da

2 raport de încercări eliberat de Laboratorul de biocombustibil solizi 
confirmat prin  aplicarea semnăturii și  ștampilei  
Participantului

Da

3 certificat privind lipsa datoriilor față de Bu-
getul Public Nașional

eliberat de IF confirmat prin semnătura și ștampila 
Participantului

Da

4 certificat de înregistrare a întreprinderii copie emisă de Camera Înregistrării de Stat  con-
firmat  prin semnătura și ștampila Participantului 

Da

5 Raport financiar pentru ultimul an Copia originalului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Cocieri 
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b) Adresa: : s.Cocieri raionul Dubasari (trecerea cu bacul peste Nistru) 

c) Tel: 24852244

d) Fax: 024852238

e) E-mail: primcomcocieri@mail.md 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: V. Botnari

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  30.01.2017

- pe adresa:  s.Cocieri str.Renasterii 68 tel.024852244 

- Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: 

calitatea cerută,prețul cel mai scăzut

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile].

12. Garanția pentru ofertă:

- Garanție bancară.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA- 166,7 mii lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 91-op/2017 

1.Denumirea  autoritații contractante: Scoala  Profesionala  or.Leova  raionul Leova
2.IDNO                                                                            1007601008890
3.Tipul procedura achizitiei :                                        COP
4.Obiectul achiziției:           Produse alimentare pentru alimentarea elevilor din Școala Profesională 
din orașul Leova,raionul Leova pentru anul 2017
5.Cod   CPV:                                                 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționarii:
         Produse alimentare pentrualimentarea elevilor din Școala Profesionala or.Leova
                                                   (obiectul achiziției)
Conform  necesitaților                          Școala Profesionala  or.Leova
                                                 (denumirea autoritatii contractante)
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetara 2017,este alocata suma necesară din
                             Bugetul de Stat
Cumpărătorul invită operatorii economici interesați,care îi pot satisface necesitațile,să participe la 
Procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă
În 1 15111100-0 Carne de bovina  kg 400,0 Fara os si grasimi,calit superiora 

inghetata GOST779-55

 2 15111100-0 Carne de  porcine  kg 400,0
Fara os si grasime,calit.supe
rioara nghetata GOST 
7724-77

 3 15811110-7 Piine   kg 3000,0 Proaspata din faina de calit.superioara 
500gtSM173:1997

4 15811200-8 Chifla cu seminte  buc 3000 Proaspete cu seminte 100gr\buc 

5 15612100-2 Faina de griu  kg 200,0
Calitate superioara ambalata 
2kg in pachet
SM202-2000

6 15613000-8 Crupa de arpacas  kg 60.0 Pachet de 1kg GOST
5784-60

7 15610000-7 Crupa de orz  kg 100.0 Pachet de 1kg GOST
5784-60

8 15821200-1 Bisciuti de ovas  kg 100.0 Cutii de carton de 3kg
SM-173-1997

9 1562500-5 Crupa de arnaut  kg 100.0 Pachete de 1kgGOST
5784-60

10 15811500-1 Pesmeti cu stafide  kg 120kg Calit.superioara ambal cut.de 
carton 3kg

11 15421000-5 Ulei f\soarelui litri 70.0

Din rasarita,rafinat 
dezodorizat,in sticle de 
5lPTMD67-05691233-001 
2002 sau GOST 3737-91

12 15541000-2 Brinza proaspata  (tvorog)  kg 80.0 
Brinza de vaci dara cheag in 
ambalaj de 5kg
de 9%SF03947208-009:2011

SF13 15512100-1 Smintina  kg 70kg 15% in ambalaj de 0,5 kg TU 
10.02.789.09.89

14 15500000-3 Chefir  kg 400.0 Pachete de 0,5 litri 2,5% 
PTMD67-04928383-013

15 15850000-1 Paste fainoase  kg 120,0 Calit.superioara clasa1 ambalaj 
de 1kg,5kg GOST875-92

16 15331427-6 Pasta de rosi  banci 200.0 25%calit.Iborcane de 0,7kg 
SM247:2004

17 15321000-4 Suc din fructe  banci 100.0 Limpezit,sterilizat in borcane 
de 3l SM183
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18 1614100-6 Orez    kg 100.0
Boabe rotunde intregi in 
pachete de 1kg,3kg GOST292-
93

19 15821200-1 Turte dulci    kg 100.0 Cutii de 3kg ambalati  in lazi 
de carton SA 173-1997

20 03111900-2 Crupe de hrisca din boabe intregi    kg 150.0 Boabe intregi,ambal 
pa.1kg,3kg GOST5550-74

21 15842300-5 Halva    kg 60.0
Cu adaus de cacao,in cutii de 
5kg GOST
6502-94

22 15332292-7 Majun din fructe    banci 48
Sterilizat,calit.super.borcane de 
0,7kg GOST
6929-88

23 15625000-5 Crupa de gris    kg 50.0 Pachete de 1kg,3kg GOST 
17022-97

24 15821200-1 Biscuiti    kg 150.0
Cutii de 3kg ambal.in cutii de 
carton
SA173-1997

25 03142500-3 Oua   bucati 3000.0 De masa,proaspete stampilate 
SM-89

26 15831000-2 Zahar  alb   kg 300.0
Din sfecla,de calit.stan-
Dart in pachete de 5kg
GOST 21-94

27 15530000-2 Cascaval    kg 70.0 Ambalat la 5 kg

28 15612210-6 Faina de porumb    kg 50.0 Calit.super.ambal 1kg
SM202-2000

29 15331132-8 Mazare uscata bob slefuit    kg 100.0
Intreaga in ambalaj de 1kg 3kg 
PTMD67-
38869887-003

30 15625000-5 Crupa de mei    kg 50.0 Pachete de 1kg GOST 5784-60

31 15613310-4 Fulgi de ovas    kg 50.0 Pachete de 1kg ,3kg

32 15850000-1 Taitei 0.400kg kg 60.0 Pachete de 400g

33 03222220-2 Lamie      kg 50.0 La kg

34 15812100-4 Napolitane     kg 100.0 Cutii de 3kg 
GOST24901-89

35 15530000-2 Unt  de vaci     kg 60.0 

Proaspat la kg din smintina 
dulce nesarat
80%grasime,fara adaus de 
grasimi vegetale 
GOST 3737-91

36 15863000-5 Ceai  pachete  pachete 30.0 Pachete a cite 25 pliculete amb 
in 100 gr

37 15821200-1 Biscuiti dietici    kg 100.0
Cutii a cite 3kg ambala
In cutii de cartonSM
173-1997

38 15800000-6 Piept de pui (refregerat)   kg 500.0 Refrigerat in cutii de carton 
GOT 37-91

39 15800000-6 Aripeoare de gaina (refregerat)   kg 500.0 Refrigerate in cutii de
Carton GOST 37-91

40 15842310-8 Bumboane caramele    kg 60.0 Ambalat in 3kg cutii de carton

41 15821200-1 Covrigi mici    kg 100.0 Ambalaj saci de 5kg

42 03221221-1 Mazare verde conservata  banci 48.
Cu bob intreg  ambalata in 
banci a cite 0,700kg
GOST 15842-90

43 15800000-6 Soda alimentara   pachet 30.0 Pachete de 0.250 kg

44 03221113-1 Ceapa    kg 350.0 Uscata mascata

45 03221112-4 Morcov     kg 350.0 Proaspat mascat

46 03212100-1 Cartofi     kg 700. Proaspeti

47 03221111-7 Svecla rosie     kg 150.0 Proaspata
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48 03221410-3 Varza     kg 500.0 Proaspata

49 03222321-9 Mere proaspate     kg 300.0 Proaspete

50 03222210-8 Clemantine     kg 200.0 Proaspete a cite 115gr\buc(+|-)

51 03222220-1 Portocale     kg 200.0 Proaspete a cite 115gr
Buc(+|-)

52 15863000-5 Ceai negru 0.100 kg  pachete 100.0 La pachet 0.100kg 

53 15800000-6 Lapte 2.5℅       l 250.0

54

1. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 
La comanda beneficiarului in termen de 3 zile,Scoala Profesionala or.Leova

2. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. Operatorii economici interesaţi potde  obţine informaţie suplimentară  sau pot  in sistemulsolicita 
clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:   Scoala   Pofesionala  or.Leova 
b) Adresa: or.Leova  st.Independentei nr 60  
c) Tel: _0263  2-21-85     
d) Fax:   0263  2-21-85
e) E-mail:  spleova@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:Nicolae Basarab  director Scoala Profesionala  or.Leova

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: [ora exactă]  11:00 
- pe: [data] 30.01.2017
- pe adresa: Scoala Profesionala or.Leova st.Independentei nr.60 
- blocul central
Ofertele întîrziate vor  fi respinse. 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

  1. Certifipe unitate decat de inregistrare a 
itreprinderii

Copie emis de Camer Inregistrarii de 
Stat(Min.Dezvol.Informational

Obligatoriu

  2 Certificat de atribuirea a contului bancar Copie eliberata de banca detinatoa
re de cont.Confirmata prin semnatura si 
stampila participantul

Obligatoriu

  3. Certificat de efectuare sistematica a 
platii imozitelor,contributiilor

Copie eliberata de Inspectoratul 
Fiscal(valabilitate certif.-conform 
cerintelorInsp.Fisc.al RM)Confirm prin 
semnat.stampila participantu.

Obligatoriu

   4 Ultimul raport financiar Copie confirmata prin semnatura si stampila 
participantului

Obligatoriu

   5 Certificat de conformitate(Declaratia de
Confirmare pentru produse alimentare)

Eliberatde Organism de certificare acreditat 
in sistemul National de Acredita stampilre-
confirmat prin
stampila si semnatura participant

Obligatoriu

  6. Oferta de preturi Confirmata prin semnatura si sta
Mpila participantului

Obligatoriu

  7. Autorizatia  sanitar-veterinara  pe 
unitate de transport

Copie confirmata prin semnatura si stampila 
de participant

Obligatoriu

Basarab Autorizatia sanitr –veterinarade functio
nare a agentului econom.participant 

Copia semnata si stampilata de
participant

Obligatoriu

  9. Informatii generale despre participant Confirmata prin semnatura si
Stampila participantului

obligatorie
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10. Criteriul de atribuire este:Pretul cel mai scazut pe pozitii

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de zile].   30 zile
La comanda beneficiarului in termen de 3 zile,Scoala Profesionala or.Leova
12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 

cere” ]        Nu se cere
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];  
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi];  
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _220000,00 mii lei
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Cererea ofertelor de prețuri 92-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul Psihoneurologic s. Bădiceni  r. Soroca

1. IDNO: 1007601000883

2. Tip procedură achiziție: Cerere ofertelor  de preț________________________

3. Obiectul achiziției:  _Produse alimentare pentru  trimestru I a anului 2017____________________

4. Cod CPV: 15800000_-_6_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionări:

                                            Produse alimentare pentru  trimestru I a anului 2017

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Internatului  Psihoneurologic Bădiceni ____________________________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: __bugetul de stat.

[sursa banilor publici] 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri :

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referinţă

1 03212100-1 Cartofi kg 3000 Proaspeți .În saci, calitativi de 
mărime medie,  nu mai mică de 5 cm

2 15800000-6 Varza kg 2000 Proaspeți .În saci, calitativi de 
mărime medie,  nu mai mică de 15 cm

3 03222321-9 Ciapa kg 1000 Proaspeți .În saci, calitativi de 
mărime medie,  nu mai mică de 5 cm

4 03221112-4 Morcov kg 1000 Proaspeți .În saci, calitativi de 
mărime medie,  nu mai mică de 5 cm

5 03221111-7 Mere kg 2000 Proaspeți .În saci, calitativi de 
mărime medie,  nu mai mică de 5 cm

6 03221400-0 Varză murată kg 500 -

7 15800000-6 Roșii murate kg 500 -

8 15800000-6 Prune uscate kg 500 cu sîmburi 

9 03221111-7 Sfeclă roșie kg 1000 Proaspeți .În saci, calitativi de 
mărime medie,  nu mai mică de 10 cm

10
15800000-6

Ridichie neagră kg 1000
Proaspeţi .În saci, calitativi de 

mărime medie,  nu mai mică de 10 
cm

11
15113000-3

Carne de porc kg 3000
Proaspătă cu os, fără cap , măruntaie 
şi picioare.

12
15111100-0

Carne de vită kg 3000
Proaspătă cu os, fără cap , măruntaie 
şi picioare.

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _Internatul Psihoneurologic Bădiceni luna  
ianuarie-martie_______________________________________
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6. 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
copia Da

2.
Certificat de înregistrare a gospodărie 
țărănească copia Da

3 Patenta de înregistrare  Copia Da

4  Certificat /certificat de inofensivitate La momentul realizării mărfii Da

5 Informaţii generale despre ofertant Original Da

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autori-
tatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul Psihoneurologic s. Badiceni 

b) Adresa: _s.Bădiceni r.Soroca

c) Tel: 023041223__________

d) Fax: 023041523__________

e) E-mail: internatbad@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: _Tîltu Cristina-responsabil de achiziții.

8. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și 
dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 30.01.2017

- pe adresa: Internatul Psihoneurologic s.Bădiceni

- Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț fără TVA  pe pozitii.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

11. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia 
Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

12. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _350000,00__lei_______
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Cererea ofertelor de prețuri 93-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație Anenii Noi

2. IDNO:  1007601008373

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de pret

4. Obiectul achiziției: Servicii de transport

5. Cod CPV: 60100000 - 9

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _________________Serviciilor de  trans-
port pentru  Școala Sportivă Anenii Noi

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  __Direcția Educație Anenii Noi_________

                      [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
____________bugetul   Școlii Sportive  Anenii Noi    _______.

                                 [sursa banilor publici] 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 
de mă-

sură

Cantitatea   
Rute/ nr.de 

copii

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refe-

rinţă

60100000 - 9 Servicii de transport tur-retur ture Scaune moi

1 60100000 - 9 Puhăceni – Chișinău ture 16/28

2 60100000 - 9 Puhăceni – Ialoveni ture 7/28

3 60100000 - 9 Puhăceni – Cioburciu ture 4/28

4 60100000 - 9 Puhăceni – Tiraspol ture 6/28

5 60100000 - 9 Puhăceni – Criuleni ture 16/28

6 60100000 - 9 Puhăceni – Sarata Galbenă ture 2/28

7 60100000 - 9 Puhăceni – Bender ture 8/28

8 60100000 - 9 Puhăceni – Rîbnița ture 4/28

9 60100000 - 9 Puhăceni – Orhei ture 2/28

10 60100000 - 9 Puhăceni – Cahul ture 2/28

11 60100000 - 9 Puhăceni – Bălți ture 2/28

12 60100000 - 9 Puhăceni – Anenii Noi ture 49

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _____________Conform  Graficului 
competițiilor____________ 

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

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Certificat de înregistrare a întreprinderii copia Da

Licența copia Da

Informație generală despre ofertant copia Da

Raport  financiar copia Da

Certificat privind lipsa datoriilor copia Da

Oferta original Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  Direcția Educație Anenii Noi

b) Adresa:  or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, 

c) Tel: 069632105

d) Fax: 0265-24138

e) E-mail: sc.sp.aneniinoi@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Purice Iurie

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 02.02.2017

- pe adresa: Direcția Educație Anenii Noi, str. Suvorov, 6, et. II,  Anticamera. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 229000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 94-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Mereni, r-nul Anenii Noi

2. IDNO: 1008601000020

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare  

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse alimentare

conform necesităţilor  Primăria s. Mereni, r-nul Anenii Noi

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Buget local . 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referinţă

1 15870000-7 Pîine (calitate superioa-
ră) 0,400 kg Buc. 18000 HGnr.775 din 03.07.07

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei finale: Grădiniţa de copii „An-
drieș”s. Mereni, conform graficului de livrare.

7. 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 (Minis-
terul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilita-
tea certificatului-conform cerințelor) Inspectoratu-
lui Fiscal al R.M

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampila parti-
cipantului.

Obligatoriu

5. Oferta de preț Confirmată prin semnătura și ștampila participan-
tului

Obligatoriu

6 Declarația privind conduita etică și neimpli-
carea în practici frauduloase și de corupere 

ConformF3.4 din Documentația Standard Obligatoriu

7 Autorizația Sanitar-veterinară de funcționare 
a agentului economic participant

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

8 Autorizația Sanitar-veterinară pe unnitate de 
transport sau Pașaport sanitar al transportului

Copie confirmată prin semnătura și ștampilată de 
participant.

Obligatoriu



20 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.6

155

9 Lista Fondatorilor, operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

10 Certificat de calitate și de provienență a ma-
teriei prime(făină, grîu)

Copie confirmată prin semnătura și ștampilată de 
participant

Obligatoriu

11 Confirmare de deținere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contr. de achiziție 
pe o perioadă de cel puți 10 zile

Copie confirmată prin semnătura și ștampilată de 
participant

Obligatoriu

12 Certificat de deținere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calității sau contract cu asemenea 
laborator (pentru produse de panificație)

Original- eliberat de Participant Obligatoriu

13 Certificat pentru  confirmarea capacității exe-
cutării calitative a contractului de achiziție

Original- eliberat de Participant, care reflectă 
următoarea informație: experiența acumulată, 
performanțele

Obligatoriu

14 Certificat de inspecție a calității cerealelor și 
a derivatelor cerealelor, eliberat de Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor

Copie- confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Mereni
b) Adresa: s. Mereni, r-nul Anenii Noi, str. Ștefan cel Mare, 93
c) Tel: 0-265-54-328
d) E-mail: primaria@mereni.md
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Salcuțan Eugeniu - Primar

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 30.01.2017

- pe adresa: r-nul Anenii Noi,s. Mereni, str. Ștefan cel Mare, 93, Primăria 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut, pe poziții.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

12. Garanția pentru ofertă:  „Nu se cere” 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 60 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 95-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: IP școala primară-grădiniță din s.Mereni, rn Anenii Noi

2. IDNO: 1012620009153

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare  

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse alimentare

conform necesităţilor  IP școala primară-grădiniță din s.Mereni, rn Anenii Noi din s.Mereni, rn Anenii Noi

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: Buget raional  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

viciilor solicitate
Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicita-

tă, Standarde de referinţă

1 15112000-6 Pulpe de pui kg 300
GOST 26930-86

Racita,produs autohton

2 15112000-6 Piept de pui kg 200 GOST 9793-74 Racita,produs autohton

3 15112000-6 Tocătură de porc kg 100 GOST 10444,15-94 Racita,produs 
autohton

4 15112000-6 Tocătură de pasăre kg 100 GOST 10444,15-94 Racita,produs 
autohton

5 15530000-2 Unt (fără adaos vegetal) buc 400 GOST 37-91(pachete 82%)

6 15542000-9 Brînză de vaci (fără comp. 
Vegetal) kg 80 PTMD6700400053-058:2001(2%gra-

sime)

7 15512000-0 Smîntînă (fără adaos ve-
getal) pac 200

TU10,02,02,789,09-89 SM 196

(in pachet15% , 0,5 kg)

8 15543200-8 Cașcaval (fară adaos ve-
getal) kg 50

GOST 11041-88

Cu chiag tare,50% gr.

9 15612100-2 Făină de grîu kg 50
SM 202:2000

Amb. de hîrtie, 1 kg.cal.Sup.

10 1562500/5 Crupe de griș kg 60
GOST 7022-97

Amb. I kg, produs autohton

11 03211300/6 Orez kg 200
GOST 26791-89

șlefuit, întreg cu bobul rotund, cal.
sup.,amb. 1 kg

12 15613310-8 Crupe de grîu kg 50
GOST 26791-89

Sfărîmat, amb.,1 kg, produs autohton.

13 03321900/2 Crupe de orz kg 100
GOST 5784-60

Mărunțit, amb. 1 kg., produs autohton

14 15613310-8 Crupe de arnăut kg 100
GOST 276-60

Mărunțit, amb. 1 kg., produs autohton
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15 15331130-7 Mazăre uscată kg 100
GOST26791-89

Boabe întregi, șlefuite, amb. 1kg

16 03211900-2 Crupe de hrișcă kg 150
GOST5550-74

Amb. 1 kg., produs autohton.

17 15850000-1 Paste făinoase (din grîu 
tare), prod. SA Franzeluța kg 120

HG775 din 03.07.2007

In asortiment,amb.

18 15331130-7 Fasole,albe kg 30
GOST26791-89

Amb. 1 kg

19 15613310-4 Crupe de porumb kg 100
GOST6002-69

Amb. 1 kg

20 15613380-5 Fulgi de ovăz kg 80
GOST

Amb.,1 kg

21 15321100-5 Suc (borc. 3 l.) Buc. 100
GOST13799-81

(limpezit cu miez)

22 15831000-2 Zahăr kg 100 Tos din sfeclă în saci c/s, autohton

23 15411100-3 Ulei de floarea soare-
lui(5L), Floris” Buc. 20 PTMD67-05691233-001:2002 rafinat, 

deodorat 

24 15872400-5 Sare iodată kg 25
GOST13830-97

Pac. 1 kg

25 15331462-3 Mazăre verde, conservată bor 50 Borc .0,700kg, c/s

26 15864100-3 Ceai negru (Granulat, Frun-
ze mari) Pac.     50

TU-9191-001-39420478-97

(Amb.in pac. 100 gr.) 

27 15871370-3 Frunză de dafin Pac. 50
GOST17594-81

Amb.10 gr.

28 15872100-2 Piper negru (macinat), pac. Pac. 50
GOST29050-91

Amb. 20 gr.

29 15332220-3 Magiun(0,860 l) de mere,s-
terilizat Buc. 20

GOST 6929-8

In borcane sticlă

30 15331420-7 Pastă de tomate ( 0,7 l) Buc. 50
GOST3343-89

Amb borc.(25%)

31 1587000-7 Borș acru, 1l st 100 Tărîță

32 15870000-7 Oțet St. 30 GOST17594-81

33 15898000-6 Drojdie uscată pac 10 Greu.100gr

34 15500000-3 Chefir pac 300 Grăs.2,5%, greu.0,5l

35 15870000-7
Pîine de făină de grîu cali-
tate superioară fortificată cu 
acid folic, fier și vitamina 
B9

Buc. 2000 HGnr.775 din 03.07.07

35 03222321-9 Mere, diametrul 24 cm Kg. 200 (autohtone)

37 03142500-3 Ouă de găină (cal.sup.) Buc. 1500 SM-89 (marcate)

38 15841000-5 Cacao (praf,Mria)100 gr Pac. 20 GOST

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei finale: IP școala primară-grădi-
niţă din s.Mereni, rn Anenii Noi  din s. Mereni, conform graficului de livrare.
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7. 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 (Minis-
terul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilita-
tea certificatului-conform cerințelor) Inspectoratu-
lui Fiscal al R.M

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampila parti-
cipantului.

Obligatoriu

5. Oferta de preț Confirmată prin semnătura și ștampila participan-
tului

Obligatoriu

6. Certificat de conformitate sau declarația de 
conformitate- p/u produsele lactate

Eliberat de organismul de certificare acreditat în 
sistemul Național de Acreditare-confirmată prin 
ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declarația privind conduita etică și neimpli-
carea în practici frauduloase și de corupere 

ConformF3.4 din Documentația Standard Obligatoriu

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

9 Autorizația Sanitar-veterinară de funcționare 
a agentului economic participant

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

10 Autorizația Sanitar-veterinară pe unnitate de 
transport sau Pașaport sanitar al transportului

Copie confirmată prin semnătura și ștampilată de 
participant.

Obligatoriu

11 Lista Fondatorilor, operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

12 Certificat de deținere a abatorului sau Con-
tract cu asemenea abator(pentru pozițiile 
carne)

Original- eliberat de participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate și de provienență a ma-
teriei prime(făină, grîu)

Copie confirmată prin semnătura și ștampilată de 
participant

Obligatoriu

14 Confirmare de deținere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contr. de achiziție 
pe o perioadă de cel puți 10 zile

Copie confirmată prin semnătura și ștampilată de 
participant

Obligatoriu

15 Certificat de deținere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calității sau contract cu asemenea 
laborator (pentru produse de panificație)

Original- eliberat de Participant Obligatoriu

16 Certificat pentru  confirmarea capacității exe-
cutării calitative a contractului de achiziție

Original- eliberat de Participant, care reflectă 
următoarea informație: experiența acumulată, 
performanțele

Obligatoriu

17 Certificat de inspecție a calității cerealelor și 
a derivatelor cerealelor, eliberat de Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor

Copie- confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IP școala primară-grădiniță din s.Mereni, rn Anenii Noi

b) Adresa: s. Mereni, r-nul Anenii Noi, str. Ștefan cel Mare, 47

c) Tel: 0-265-55-415
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d) E-mail: ipscprimara.mereni@gmail.com

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ceră Alexandra - Director

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11:00

- pe: 30.01.2017

- pe adresa: r-nul Anenii Noi,s. Mereni, str. Ștefan cel Mare, 47, IP școala primară-grădiniță din s.Me-
reni, rn Anenii Noi

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

12. Garanția pentru ofertă:  „Nu se cere” 

13. Transportul să fie pașaportizat, să fie mașină frigorifică pentru produsele necesare unei tempera-
turi constante.

14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 53

15. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 200 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 96-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Călărași

2. IDNO: 1014601000034

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției:  servicii de reparare și întreținere a autobuzelor școlare 

5. Cod CPV 50113000-0

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de reparare și întreținere a auto-
buzelor școlare.

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Direcția Învățămînt Tineret și Sport Călărași 

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017__, este alocată suma necesară din: Bugetul de stat.

[sursa banilor publici]  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

lor solicitate
Numarul 
de auto-

buze
Marca autobuzelor Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

1 50113000-0

Deservirea tehnica

(schimbarea uleiului,filtrelor,pla-
cilor din spate,fața)

5 buc

3 buc

5 buc

IVAN

PAZ

Opel-Movana

      La necesitate

2 50113000-0 Reparatia , piese de schimb

5 buc

3 buc

5 buc

IVAN

PAZ

Opel-Movana

La necesitate

 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _La necesitatea Directiei Învățămînt  
Tineret și Sport Călărași

7. 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

a) copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Da

2 Certificat de atribuire a contului 
bancar

b) copie – eliberat de banca deţinătoare de cont;
Da
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3 Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor

a) – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabi-
litatea certificatului - conform cerinţelor Inspecto-
ratului Fiscal al Republicii Moldova);

Da

4 Ultimul raport financiar
a) copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului; Da

5 Licenţa de activitate
a) copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului. Da

6 Oferta Confirmata prin stampila și semnatura participantului
Da

7 Datea despre participant Confirmata prin stampila și semnatura participantului
Da

Garantie pentru oferta Original eliberata de banca sau transfer bancar 1% din 
suma fara tva da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Directia Învățămînt Tineret și Sport Călărași

b) Adresa: or.Călărași str Biruința 1

c) Tel: 0244-2-63-34

d) Fax: 0244-2-07-17

e) E-mail: chicuzina@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: specialist principal Chicu Zinaida

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă]  11:00

- pe: [data] 02.02.2017

pe adresa: Directia Învățămînt Tineret și Sport Călărași or.Călărași str.Biruința 1

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai  scăzut pe oferta întreaga.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile.

12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 
cere” ]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de __1__%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Directia Învățămînt Tineret și Sport Călărași, cu nota “Garanția 
pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 
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(((a) beneficiarul plăţii Direcţia Învăţămînt Tineret și Sport Călărași; 
(b) datele bancare MF Trezoreria de Stat, TREZMD2X 
(c) codul fiscal 1014601000034  
(d) contul trezorerial 226646
(e) contul bancar MD  92 TRPDBH142310A01545AA
(f) trezoreria teritorială Călărași.
13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 250000
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Cererea ofertelor de prețuri 97-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: __Primăria satul Roşu, r-nul Cahul__

2. IDNO: _1007601006988__

3. Tip procedură achiziție: __cererea oferetelor de preţuri__

4. Obiectul achiziției: produse alimentare pentru primăria satului Roşu, r-nul Cahul

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

 produse alimentare pentru Creşa-Grădinţa ,,Albinuţa”, pentru prima jumatate a anului 2017

              [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   __Primăriei satului Roşu, r-nul Cahul____________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: _Bugetul 
local şi din contul părinţilor_______________________.

[sursa banilor publici]  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea a următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 
de mă-

sură
Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan-
darde de referinţă

1. 15842310-8 Caramele Kg 20
În asortiment cu umplutură de fructe, ambalat în 
cutii de carton pînă la 5 kg

GOST 6477-88

2. 15821200-1 Biscuiţi cu lapte topit Kg 40 Ambalat în cutii de carton pînă la 5 kg

3. 15821200-1 Biscuiţi Kg 40
De casă din făină de grîu calitate superioară şi 
făină de porumb. Ambalat în cutii de carton pînă 
la 3 kg

3. 15842220-0 Ciocolată baton Kg 40 Neglasată, ambalată în cutii de carton pină la 5 
kg.GOST 4570-93

4. 15112130-6 Pulpe Kg 500

Cu fierbere rapidă, calitate I, în cutii de carton 
pînă la 15 kg, cu greutatea de nu mai puţin de 0,4 
kg/1 pulpă

GOST 25391-82

5. 15112130-6 Piept de găină Kg 250
Fără os, calitatea I, în caserole sau cutii de carton 
pînă la 5 kg

PT MD 67-37690028-001:2003

6. 15111100-0 Carne tocată Kg 50 Proaspătă porc cu vită. GOST 55365-2012

7. 15113000-3 Carne de porc Kg 200 Proaspătă, fără os şi fără slanină categoria I

8. 15221000-3 Peşte ,,Mintai” Kg 150
Fără cap, fără gheaţă .

GOST 20057-96

9 15211000-0 Peşte file Kg 200
File congelat

GOST 20057-96
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10 15220000-6 Hering slab sărat Kg 50 Slab sărat în căldări pînă la 5 kg. GOST 815-
2004

11 15612100-2 Făină de grîu Kg 100
Calitate superioară ambalaj de la 1 kg   pînă la 
25kg

SM 202:2000

12 15612000-1 Crupe de grîu de tip 
arpăcaş Kg 50

În saci sau pungi de polietilen pînă la 25 kg

GOST 572-60

13 15625000-5 Crupe de griş Kg 50
În ambalaj a cîte 1kg

GOST 26791-89

14 15613310-4 Hrişcă Kg 100
Din boabe întregi, ambalaj pînă la 25 kg

GOST 5550-74

15 03211300-6 Orez Kg 100 Bob rotund şlefuit întreg calitatea I, ambalaj pînă 
la 25 kg. GOST 6292-93

16
15850000-1

Tăiţei Kg 20 Calitatea superioară, ambalaj de la 400 gr la 1 
kg., GOST 875-92 sau SM 1003

17 15850000-1 Paste făinoase Kg 150 Calitate superioară din făină de grîu tare care nu 
se lipesc la fierbere și nu se fîrîmă. GOST 875-92

18 03212213-6 Mazăre şlefuită Kg 50
Întreagă, ambalaj de la 1kg pînă la 25kg

PT MD 67-38869887-003 sau GOST 6201-68

19 03211000-3 Crupe de grîu Kg 25 Mărunţită, ambalaj de la 1 kg pînă la 25 kg. SF 
67-38975129-003:2010

20 15613310-4 Crupe de mei Kg 50 Ambalaj de la 1 kg pînă la 25 kg GOST 572-60

21 03211400-7 Crupe de orz Kg 50 Ambalaj de la 1 kg pînă la 25 kg., SF-38975129-
006:2011

22 03211100-4 Crupe arnăut Kg 50 Ambalaj de la 1 kg pînă la 25 kg., HG 520 din 
22.06.2010

23 15613380-5 Fulgi de ovăs Kg 50 Ambalaj de la 1 kg pînă la 25 kg., GOST 21149-
93

24 15831000-2 Zahăr Kg 300
Din sfeclă calitatea standard, ambalaj de la 1 kg 
pînă la 50kg

GOST 21-94

25 15872400-5 Sare iodată Kg 10
Ambalaj de polietilen a cîte 1 kg,

GOST 13880-97

26 15870000-7 Sare de lămîie Kg 2
Ambalaj pînă la 100gr.

GOST 908

27 15331427-6 Pastă de tomate Kg 50 25 %, calitatea I în borcan de sticlă cu greutatea 
pînă la 700 gr, GOST 3343-89 sau SM 247:2004

28 15320000-7 Suc de fructe L 1000

Limpezi, fără conservanți și

aditivi, în borcan sau tetrapac  pînă la 3l.,

GOST SM 183/182

29 15320000-7 Suc de roşii L 30
fără conservanți și aditivi, în borcan sau tetrapac  
pînă la 3l.,

GOST SM 183/182

30 15331500-2 Castraveţi marinaţi L 200
În borcan de sticlă pînă la 3l

GOST 1633-73

31 15331462-3 Mazăre verde conservată Kg 80
Cu bob zbîrcit, ambalaj de la 0,5 pînă la 1 kg

GOST 15842-90 SM 196
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32 15331470-2 Porumb conservat Kg 40
Ambalaj de la 0,4 kg pînă la 0,7 kg

GOST 15877-70

33 15511600-9 Lapte condensat Kg 100
8,5% fără adios de grăsime vegetală, ambalaj de 
la 0,3 kg pînă la 0,5 kg

GOST 26809-86

34 15332250-1 Magiun din fructe Kg 50
Sterilizat, calitatea superioară. Ambalaj de la 1 kg 
la 15 kg.,

GOST 6929-88

35 03142500-3 Ouă Buc 4000 De masă, dietice, cu greutatea nu mai mică de 63 
gr., SM 89

36 15421000-5 Ulei de floarea soarelui L 100 Rafinat dezodorizant ambalaj de la 1 l pînă la 
5l.,PT MD67-05691233 001:2002

37 15898000-9 Drojdie Kg 1 Uscată active în ambalaj de la 40 gr pînă la 100 
gr.GOST 21-84

38 15864100-3 Ceai negru Pacheţele 1500
Calitatea I, ambalaj pînă la 100 de pliculeţe în 
cutie de 1,5 gr/pliculeţ.

GOST 18474-73

39 15841000-5 Cacao Kg 1
Cu conţinut redus de grăsime, ambalaj de la 80 
pînă la 100 gr.,

GOST 108-76

40 03222115-2 Stafide Kg 10
Albe, în ambalaj de la 100 gr pînă la 1 kg.,  

HG 520 din 22.06.2010 sau GOST 6882-60

â41 15811000-6 Lavaş kg 150 Ambalaj de la 200 gr la 300 gr. PT MD-8723-
38476900-01:2010

42 15530000-2 Unt de vaci Kg 150 Din smîntînă dulce nesărată 72,5% grăsime, fără 
adios de grăsime vegentale. GOST 37-91

43 15511100-4 Lapte L 2200

Pasteurizat , procent de grăsime nu mai mare de 
2,5 %., ambalat în pachete de polietilen pînă la 
1,0 L

GOST 13277-79

44 15512100-1 Smîntînă Kg 50

10% grăsime

TU 10.02.02 78909

SF 03947208-006:2006

45 15542000-9 Brînză moale Kg 300 Proaspătă de vaci 9%, ambalaj de la 1 kg pînă la 
5 kg.,PT MD 67-00400053-058

46 15500000-3 Chefir L 400
Procentul de grăsime 2,5 %

GOST 4929-84

47 15544000-3 Caşcaval Kg 75
Cu fracţia masică de greutate raportată la sub-
stanţa uscată de 45%,

SM 218:2001

48 15540000-5 Brînzică Kg 300 În asortiment, neglazurată. 4% grăsime în ambalj 
de hîrtie pergamentată de 100 gr. ISO 9001:2008

49 15811100-7 Pîine kg 1200
Din amestec de făină de grîu şi secară ,

GOST 28807-90

50 15811200-8 Chifle Kg 300 Din făină de grîu calitate superioară, ca adios de 
magiun, cu greutatea nu mai puţin de 100 gr.

51 03212100-1 Cartofi Kg 1500 Proaspeți, nu stricaţi, ambalaj de la 5 kg la 40 kg.

52 03221113-1 Ceapă Kg 240 Proaspătă, nu stricată, ambalaj de la 5 kg la 40 
kg.

53 03221112-4 Morcov Kg 250 Proaspăt, nu stricat, ambalaj de la 5 kg la 40 kg.
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54 03221111-7 Sfeclă roşie Kg 120 Proaspătă, nu stricată, ambalaj de la 5 kg la 40 
kg.

55 03221400-0 Varză Kg 400 Proaspătă, nu stricată, ambalaj de la 5 kg la 40 
kg.

56 03221230-7 Ardei gras Kg 50 Proaspăt, pe perioada de vară

57 03221240-0 Roşii Kg 50 Proaspete, pe perioada de vară

58 03222240-7 Citrice mandarine Kg 400 În cutii de carton

59 03222111-4 Banana Kg 400 În cutii de carton

60 03222210-8 Lămîi Kg 20 În cutii de carton

61 03222321-9 Mere Kg 300 Proaspete

62 03221210-1 Fasole Kg 50 Uscată albă, ambalaj de la 1 kg pînă la 25 kg

63 03221110-0 Usturoi Kg 10 Proaspăt.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: vînzătorul se obligă să livreze bu-
nurile conform comenzilor şi standardelor cerute în zilele de luni-vineri pînă la ora 16:00, la Creşa 
Grădiniţa ,,Albinuţa”, s. Roşu, r-nul Cahul

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Oferta Original. Confirmate prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului.

Obligatoriu

2. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie –emis de Camera -de Stat 

(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confir-
mată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Obligatoriu

3. Certificat de atribuire a contului bancar copie –eliberat de banca deţinătoare de cont; 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Obligatoriu

4. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

copie –eliberat de Inspectoratul 

Fiscal (valabilitatea certificatului-

conform cerinţelor-Fiscal al 

Republicii Moldova); confirmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei Participantului

Obligatoriu

5. Ultimul raport financiar copie –confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului;

Obligatoriu

6. Certificat de conformitate/ Declaraţia de 

Conformitate

eliberat de Organismul de certificare acreditat în 
sistemul Naţional de Acreditare -confirmată prin 
ştampila şi semnătura participantului 

Obligatoriu

7. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport 

copia confirmată prin aplicarea 

semnăturii şi ştampilei Participantului

Obligatoriu

8. Autorizaţia sanitară veterinară de 

funcţionare a agentului economic participant 

copia confirmată prin aplicarea 

semnăturii şi ştampilei Participantului

Obligatoriu

9. Date despre participant Original-confirmate prin semnătura 

şi ştampila Participantului;

Obligatoriu
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Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _Primăria satu Roşu__

b) Adresa: _s.Roşu, r-nul Cahul, str. ştefan cel Mare 104_

c) Tel: (0299)71-2-32

d) Fax: (0299)71-2-48

e) E-mail: primariarosu@mail.ru_

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: _Florea Ina, contabil_

8. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 30.01.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut fără TVA.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile începînd cu data deschiderii ofertelor.

11.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 160000,00 lei
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Cererea ofertelor de preţuri 98-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Grădina Botanică (Institut) a A.ş.M

2. IDNO: 1005600032960

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preţuri

4. Obiectul achiziției:  Produse petroliere (benzină, motorină, gaz metan)

5. Cod CPV: 09000000-3

Acest anunț de participare este întocmit repetat şi rugăm a fi publicat în BAP, în scopul achiziţionării 
________________________Produselor petroliere            ___________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   _________Grădinei Botanice (Institut) a A.ş.M__________________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:                    
_____________________________buget__________________.

                               [sursa banilor publici] 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-
citată, Standarde de referinţă

1. 09123000-7 GAz MEtAn M3 8400 m3

2. 09132200-5 benzină pRemium 95 Litri 3549 litri

3. 09134200-9 motoRină euRo 5 Litri 2499 litri

Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: în termen de 5 zile după efectuarea plaţii, 
livrarea la sediul „vînzătorului”.      
6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Certificatul de înregistrare Copie autentificată

Raportul financiar (bilanţul contabil) Copie autentificată

Licenţa de activitate (autorizaţie de funcţio-
nare)

Copie autentificată

Certificat de atribuire a contrului bankar Copie autentificată

Extras di registrul de stat al persoanelor 
juridice

Copie autentificată

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Grădina Botanică (Institut) a A.ş.M
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b) Adresa: mun. Chişinău, str. Pădurii 18

c) Tel: 079571835, 022-55-04-43

d) Fax: 022-55-04-43

e) E-mail: garstea.andrei@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Garştea ANDREI -jurist

8. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 30.01.2017

- pe adresa: Grădina Botanică (Institut) a A.ş.M, or. Chişinău, str. Pădurii 18, blocul administrativ, 
etajul doi, anticameră. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau pre-
țul cel mai scăzut].

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

11.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 148 555,57 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 99-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA COMUNEI ZAIM, RAIONUL CĂUȘENI

2. IDNO: 1007601003758

3. Tip procedură achiziție: CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

4. Obiectul achiziției:  Lucrări de reparație a Casei de Cultură Zaim

5. Cod CPV:45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Lucrărilor de reparație (interioare) a Casei de Cultură Zaim 

                                                     [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor                                            Primăriei comunei Zaim

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: BUGETUL LOCAL, Grant PNUD Moldova

8. Modalităţi de plată:  in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

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

1 45453000-7
Lucrări de reparație (interioare) a 
Casei de Cultură Zaim Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 60 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13.  Locul executării lucrărilor: Primăria comunei Zaim, raionul Căușeni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum şi ponderile lor:
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a) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinde-
rii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii im-
pozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

9 Avizul Inspecției de stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Zaim

b) Adresa: s.Zaim, raionul Căușeni

c) Tel: 024372401

d) Fax: 024372240

e) E-mail: primzaim@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Veste Ion, primar
Setul de documente poate fi obținut 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). 

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________ 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 10-00

- pe: 02.02.2017
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b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Primăria comunei Zaim, s.Zaim, raionul Căușeni
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba română

23. Garanția pentru ofertă: nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la proce-
dura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: nu se cere

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 

de soluționare a contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 913.000,00
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În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 39-op/17 din 23.01.2017   cu privire la achizițio-
narea produselor  alimentare Cod CPV: 15800000-6 conform necesităților Gimnaziul „General Ivan Inzov” 
or.Taracliа.

În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 74-op/2017 din 30.01.2017 cu privire la achi-
ziționarea: Serviciilor de cazare, Cod CPV: 98341000-5, conform necesităților Agenţiei Naţionale pentru 
Curriculum şi Evaluare.

În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 52-op/17din 23.01.2017 cu privire la achiziționarea Produ-
se alimentare , Cod CPV:15000000-8, conform necesităților Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor 
veteranilor muncii şi razboiului s. Cocieri r-ul Dubăsari se anexează:

Cod CPV Denumirea produselor Unita-
tea de 

masura

Cantitatea

15544000-3 brînză moale kg 200 HG 611 din 05.07.2010 în ladă specială frigider
15511700-0 Lapte uscat kg 100 HG 611 din 05.07.2010 în ladă specială frigider
15131410-2 Carne de porc fiert la rece kg 20 Autohtone
15131700-2 Pelimeni cu carne de porc 

și găină
kg 400 tD-mD 67 1937483490.001-2004 în ladă spe-

cială frigider
15332100-5 Fructe uscate fără fum, 

prune
kg 150 HG 1523 din 29.12.2007

03221410-3 Varză kg 1000 Căpățîna de 1kg și mai mare HG 957 din 
21.08.2007 SMSr 1418^2006

0320000-3 Mere proaspete kg 1000 Dulci cu d-tru 6 și mai mare HG 957 din 
21.08.2007 SMSr2714^2006

03221113-1 Ceapă verde kg 100 HG 957 din 21.08.2007
03221240-0 Roșii kg 100 HG 957 din 21.08.2007 SM245^2005
03221270-9 Castraveți kg 100 HG 957 din 21.08.2007 SMSr1416^2006

Lumînări buc 200
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor 
de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică 
de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru 
încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor 
de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care intră 
în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 
– în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală 
cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – 
în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică 
decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor lo-
turi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract 
este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta preve-
derile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 
zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare). 

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziți-
ei fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi 
atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare 
pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 
Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului 
Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau mo-
ment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului 
nu se ia în considerare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de 
informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în 
considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, 
de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de 
odihnă, respectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.  

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina 
oficială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai 
frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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  INVITAŢIE LA PROCEDURA ACORD-CADRU  3-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova

2. IDNO: 1014620004967

3. Tip procedură achiziție: Acord-cadru

4. Obiectul achiziției: Servicii de transport aerian ocazional

5. Cod CPV: 60420000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de transport aerian ocazional 
conform necesităţilor  Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova (în continuare – 
Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat

8. Modalităţi de plată: prin transfer bancar

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziție Acord-cadru privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumire bunuri/
servicii/lucrări 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referinţă

1 60420000-8 Albania bilet

- escala: să nu depășească 4 ore

- clasa: econom

- bagaj: minim 7+20kg

-Operatorul economic va prezenta 
o singură ofertă la adresa pr@olym-
pic.md

- ofertele duble vor fi respinse.

2 60420000-8 Andora bilet

3 60420000-8 Armenia bilet

4 60420000-8 Austria bilet

5 60420000-8 Azerbaijan bilet

6 60420000-8 Belarus bilet

7 60420000-8 Belgia bilet

8 60420000-8 Bosnia-Hertegovina bilet

9 60420000-8 Bulgaria bilet

10 60420000-8 Croatia bilet

11 60420000-8 Cipru bilet

12 60420000-8 Cehia bilet

13 60420000-8 Danemarca bilet

14 60420000-8 Estonia bilet

15 60420000-8 Finlanda bilet

16 60420000-8 Franta bilet

17 60420000-8 Georgia bilet
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18 60420000-8 Germania bilet

19 60420000-8 Grecia bilet

20 60420000-8 ungaria bilet

21 60420000-8 islanda bilet

22 60420000-8 irlanda bilet

23 60420000-8 italia bilet

24 60420000-8 Letonia bilet

25 60420000-8 Liechtenstein bilet

26 60420000-8 Lituania bilet

27 60420000-8 Luxembourg bilet

28 60420000-8 Macedonia bilet

29 60420000-8 Malta bilet

30 60420000-8 Elvetia bilet

31 60420000-8 Monaco bilet

32 60420000-8 Muntenegru bilet

33 60420000-8 Olanda bilet

34 60420000-8 norvegia bilet

35 60420000-8 Polonia bilet

36 60420000-8 Portugalia bilet

37 60420000-8 romania bilet

38 60420000-8 rusia bilet

39 60420000-8 San Marino bilet

40 60420000-8 Serbia bilet

41 60420000-8 Slovacia bilet

42 60420000-8 Slovenia bilet

43 60420000-8 Spania bilet

44 60420000-8 Suedia bilet

45 60420000-8 turcia bilet

46 60420000-8 ucraina bilet

47 60420000-8 Marea Britanie bilet

48 60420000-8 Vatican bilet

49 60420000-8 Kosovo bilet

50 60420000-8 Canada bilet

51 60420000-8 Mexic bilet

52
60420000-8 Statele unite ale 

Americii
bilet

53 60420000-8 Brazilia bilet

54 60420000-8 Coreea de Sud bilet
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55 60420000-8 Georgia bilet

56 60420000-8 israel bilet

57 60420000-8 Kazahstan bilet

58 60420000-8 uzbekistan bilet

59 60420000-8 China bilet

60 60420000-8 Japonia bilet

61 60420000-8 Qatar bilet

62
60420000-8 Republica populară 

Democrată 
Coreeană

bilet

63
60420000-8 republica Coasta de 

Fildeș
bilet

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului Acord-Cadru

10.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): la comanda 
autorității contractate, durata contractului – până la 31.12.2017

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12

12.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Facturile și 
ordinile de plată vor fi transmise la sediul CNOS – mun. Chișinău, str. Pușkin 11 

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe listă

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț fără TVA

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):  nu sunt

17. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Declaraţia privind conduita etică şi 

neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere - Formularul (F 3.4)

Completat, semnat și ștampilat de Participant 
Obligatoriu

2
Certificat de înregistrare

Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), confir-
mată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Partic-
ipantului.

Obligatoriu

3 Licența de activitate Copie – semnată și ștampilată de Participant Obligatoriu
4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii im-

pozitelor, contribuţiilor
Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabil-
itatea certificatului - conform cerinţelor Inspec-
toratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

5 Formular informativ despre ofertant – Formu-
larul F 3.3 Completat, semnat și ștampilat de Participant Obligatoriu

6 Garanția pentru ofertă – Formularul F 3.2 Completat, semnat și ștampilat Obligatoriu
7 Formularul Ofertei – Formularul F 3.1 Completat, semnat și ștampilat de Participant Obligatoriu
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8 Declaraţie privind situaţia personală a 
operatorului economic – Formularul F3.5 Completat, semnat și ștampilat de Participant Obligatoriu

9 Lista filialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, 
agențiilor sau punctelor de lucru cu companiile 
aeriene din străinătate

Copie – semnată și ștampilată de Participant Obligatoriu

10 Lista fondatorilor operatorului economic Confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-
tului

Obligatoriu

11 Ultimul raport financiar Copie – semnată și ștampilată de Participant Obligatoriu
12 Certificat de atribuire a contului bancar Copie – semnată și ștampilată de Participant Obligatoriu

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova

b) Adresa: mun. Chișinău, str, Pușkin 11

c) Tel: 069 096 604

d) E-mail: pr@olympic.md

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Șvețova Ana, specialist marketing și relații internaționale
Setul de documente poate fi obținut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: pr@olympic.md
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. 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:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 10.02.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Comitetul Național Olimpic și Sportiv din 
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 11

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 

deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat și limba rusă

23. 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 Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova 
cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform 
următoarelor detalii: 

Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R.M.
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Adresa poştală: Chișinău, str. Pușkin11
Telefon: 022 22 31 83
IBAN: MD46VI000002224317737MDL
Banca: BC ”Victoriabank” S.A., fil.17
Adresa poştală a băncii: 31 August 1989, 64
Cod: VICBMD2X457

    Cod fiscal: 1014620004967
24. Garanţia de bună execuţie a contractului: 1%.

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere

26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 2 000 000 ,00 lei MDL.
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Praguri si termene de reper

OA Bunuri Servicii Lucrări

Praguri

LP ≥ 400 mii ≥ 1,5 mln

COPF 80-150 mii 100-200 mii

COP 150-400 mii 200 mii - 1,5 mln

Termene de publicare/depunere a ofertelor

LP 20 zile( ≥ 2,3 mln/90 mln din 31.12.2020 -  52 zile)

COPF 7 zile 12 zile

COP 7 zile 12 zile

Termenele pentru încheierea contractelor (așteptare)

≥ 2,3 mln/90 mln 11 zile 

<  2,3 mln/90 mln 6 zile

 

Clarificări - să nu depășească 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dar pina la depu-
nerea/deschiderea ofertelor:

≥ 2,3 mln/90 mln 6 zile

Licitaţie restrânsă / Procedură negociată cu publicare 4 zile

<  2,3 mln/90 mln 3 zile

COP 1 zi

 

Publicarea anunţului de intenţii 30 zile de la aprobarea buget-
ului instituției

Aprobarea planului de achiziţii 15 zile de la publicarea 
anunțului de intenție

Publicarea planului de achiziţii
15 zile de la aprobarea plan-
ului de achiziție sau 5 zile după 

modificarea planului

Publicarea anunţului de atribuire a contractului de a. p. 30 zile de la încheiere

Informarea despre rezultatele procedurii de achiziţie 3 zile

Prezentarea DS la AAP 5 zile
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LINIA FIERBINTE ANTICORUPȚIE 022-73-73-70  
 anticoruptie@tender.gov.md

ÎMS “Liftservice”, c/f 1003600126117  invită agenții economici  la licitația deschisă de achiziție a plăcilor aglomerate 
din lemn pentru anul 2017. Termenul limită de depunere a ofertelor este:   03.02.2017, ora 10.00. Termenul și locul 
desfășurării procedurii:  03.02.2017, 10.00, str. Transnistria 10, et II. 
Telefon de contact: 022-47-61-09 (Ina Zlîi), e-mail: sca@liftservice.md, inamarketing@mail.ru  

Program de audiență a conducerii:
Audienţa cetăţenilor:

Director

Ruslan Malai

- în prima şi a treia zi de luni a lunii,

de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct

Ghenadie Grib

- în a doua zi de luni a lunii,

de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct

Valeriu Secaș

- în a patra zi de luni a lunii,

de la 14-00 pînă la 17-00

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă se efectuează zilnic în anticamera AAP,  tel: 022 23-42-80

În atenția autorităților contractante
                În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modificări 

prin LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modificările date vin sa simplifice desfășurarea 
procedurilor de achiziții publice.

Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul central 
și nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre Agenția Achiziții 
Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani legate de deplasarea la Agenție, 
autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe suport de hârtie,  vor prezenta anunțurile 
de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic 
prin poșta electronică (de la adresele de e-mail oficiale ale autorităților contractante).   

1.       Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.

Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la 
e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a)      Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digi-
tal eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau

b)      Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al docu-
mentului nu poate fi semnat electronic) plus documentul în format Word.

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

2.       Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anularea 
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procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezentate către AAP în 
termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii 
de achiziție publică.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends 
e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a)      formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital 
eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau

b)      Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în care formatul Word 
al documentului nu poate fi semnat electronic).

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

3.       Înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale.

După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi prezentat la Trezorerie 
doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de AAP si plasata pe 
pagina web a Agenției la rubrica Contracte atribuite:http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite.

Atenție!!! Contractele de achiziții public vor fi înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea de către 
Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării de seamă.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA 
”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne neschimbată.


