
24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

1

Cuprins:
Anunturi de intentie

Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău......................................................................................5
I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ.......................................................5
Primăria or. Ungheni........................................................................................................................................5
Inspectoratul de Stat al Muncii........................................................................................................................7

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.................................................................................................8
16/03685 Cod CPV 50421000-2 - Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical pentru 

anul de activitate 2017 - IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ...........................9
17/00146 Cod CPV 60170000-0 - Inchiriere de vehicule de trasport de persoane cu sofer 

- ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI...............................................................................9
17/00157 Cod CPV 33690000-3 - Achiziţionarea medicamentelor pentru IMSP Institutul 

de Medicină Urgentă pentru anul 2017 - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII 
PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE..........................................................................10

17/00170  Cod CPV 45233140-2 - lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul 
M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 
- Administrația de Stat a Drumurilor.........................................................................................10

17/00184 Cod CPV 33690000-3 - Achiziţionarea dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice)
(tratament epizodic) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) 
pentru anul 2017 - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE.............................................................................................................................11

17/00204 Cod CPV 33690000-3 - Achiziţionarea medicamentelor imunosupresive pentru IMSP 
Spitalul Clinic Republican pentru anul 2017 - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII 
PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE..........................................................................12

17/00208 Cod CPV 72600000-6 - Servicii de dezvoltarea a sistemelor de aplicaţii în menţinerea şi 
modernizarea sistemelor informaţionale existente în cadrul Direcţiei Generale Afaceri 
Consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
- MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE......................12

17/00217 Cod CPV 77310000-6 - Achiziţionarea servicii de amenajare a teritoriului 
- Primăria or. Nisporeni...............................................................................................................13

17/00221 Cod CPV 45210000-2 - Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ 
cu 9 nivele, or. Rezina - UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
DE CONSTRUCŢIE A LOCUINŢELOR PENTRU PĂTURILE SOCIALMENTE 
VULNERABILE II......................................................................................................................13

17/00222 Cod CPV 79212100-4 SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN al rapoartelor 
financiare anuale ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova Servicii de audit financiar 
al rapoartelor financiare anuale ale Curţii de Conturi a Republiciipentru perioadele 2014, 
2015 și 2016. - SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA..........14

17/00224 Cod CPV 34110000-1 Automobil - USM.......................................................................................14
17/00230 Cod CPV 33690000-3 Achiziţionarea medicamentelor oncologigice pentru IMSP 

Institutul Oncologic pentru anul 2017, CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE............................................................................................15

17/00235 Cod CPV 34134000-5 achiziție autovehicul - autobasculanta 
- PRIMĂRIA ORASULUI CAHUL...........................................................................................16



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

2

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa
Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 17/00042 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Arti-
cole parafarmaceutice, implanturi traumatologice și reactive de laborator pentru I trimestr a. 2017., 
cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL BĂLŢI......................................................................................................................................16

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 17/00228 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Ser-
vicii paza fizica, cod CPV - 79713000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P.N.A. COM-
PANIA TELERADIO-MOLDOVA...............................................................................................................17

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 16/03146 din 29.11.2016 cu 
privire la achiziţia de Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și 
Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți , cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii 
contractante Ministerul Educației................................................................................................................17

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri
Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice..............................................................................................18
17/00027 Cod CPV  30190000-7 rechizite de birou pentru a. 2017 - I.M.S.P. SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI....................................................................................................19
17/00052 Cod CPV   51410000-9 Instalarea autoclave BMT Sterivap 6618-2 ED 

- I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI..................................................................19
17/00063 Cod CPV    22800000-8 formulare statistice pentru anul 2017 

- I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI..............................................................20
17/00191 Cod CPV    44000000-0 Mărfuri de uz gospodăresc - SECRETARIATUL 

PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA......................................................................20
17/00200 Cod CPV   66516100-1 Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 

- PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA.............................................20
17/00209 Cod CPV   98311000-6 Achiziționarea serviciilor de spălare a lenjeriei spitalicești 

- IMSP SR CAHUL.......................................................................................................................21
17/00210 Cod CPV   79530000-8 Servicii de traducere și interpretare 

- INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI......................................................................21
17/00211 Cod CPV   33696500-0 Reagenți pentru investigatii imunologice 

- IMSP AMT Ciocana...................................................................................................................22
17/00214 Cod CPV   39831200-8 Detergenți 2017 - I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE........22
17/00219 Cod CPV   50112100-4 Piese de schimb și servicii de reparație a automobilelor 

- I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA..................................................................23
17/00223 Cod CPV   72400000-4 Servicii internet pentru oficiile teritoriale ale Cancelariei 

de Stat pentru anul 2017 - CANCELARIA DE STAT..............................................................23
17/00227 Cod CPV   09132000-3 produse petroliere pentru anul 2017 

- CONSILIUL RAIONAL UNGHENI.......................................................................................24
17/00229 Cod CPV   09000000-3 Produse petroliere - CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI...................24
17/00236 Cod CPV   33690000-3 Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului 

Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” - Epidermoliza buloasă pentru 
anul 2017 (repetat) - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE............................................................................................24

17/00242 Cod CPV  92200000-3 Servicii de radio şi televiziune pentru anul 2017 
- CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI.........................................................................................25

17/00251 Cod CPV  09000000-3 Produse petroliere - CONSILIUL RAIONAL CAHUL.......................25



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

3

17/00252 Cod CPV  55110000-4 Servicii de cazare hotelieră - DEPARTAMENTUL 
DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII.............................................................................26

17/00253 Cod CPV   55510000-8 Servicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile 
pe a.2017 (incepînd cu 01.03.2017 pînă la 30.11.2017 cu excepția lunilor iulie și august) 
conform necesităților Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei 
mun.Bălți - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢ....................................................................26

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri
Anunt de modificare -La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03840 din 27.01.2017 cu privire la 
achiziţia de Produse petroliere, cod CPV - 09000000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante 
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI...........................................................................................................27

Proceduri prin licitatie deschisa
Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice...............................................................................................28
24/17 Cod CPV. 55321000-6  servicii de alimentare a elevilor - Scoala Profesionala 3 Chisinau............29
25/17 Cod CPV. 85100000-0  servicii medicale - Denlenmed SRL.............................................................32
26/17 Cod CPV. 85200000-1  servicii de supraveghere sanitar-veterinară 

- Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Basarabeasca...........................................36
27/17 Cod CPV. 15800000-6  servicii de suprvaveghere sanitar-veterinare 

- Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Cimislia....................................................52
28/17 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru institutiile preascolare din 

comuna Manta - Primaria Manta Cahul...................................................................................58

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa
Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice..............................................................................................65
100-op/17 Cod CPV. 09132000-3  produse petroliere - Primaria Crihana Veche Cahul..........................66
101-op/17 Cod CPV. 30197600-2  hirtie si carton pentru tipar - Editura de Imprimate Statistica iS....68
102-op/17 Cod CPV. 85200000-1  servicii de supraveghere sanitar-veterinară 

- Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Dubasari...................................................70
103-op/17 Cod CPV. 79810000-5  servicii tipografice si de machetare - Centrul National 

pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.........................................................................74
104-op/17 Cod CPV. 85200000-1  servicii de supraveghere sanitar-veterinară 

- Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ocnita.......................................................77
105-op/17 Cod CPV. 39800000-0  detergent si substante igienice - Internatul Psihoneurologic Balti..................93
106-op/17 Cod CPV. 30197600-2  Butelii PET - Editura de Imprimate Statistica iS...............................96
107-op/17 Cod CPV. 90910000-9  servicii de curatenie interioara si exterioara 

- Inspectoratul de Politie Rascani a IGP a MAI........................................................................98
108-op/17 Cod CPV. 50300000-8  servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru 

computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de 
telecomunicatii si pentru echipament audiovizual - Centrul de Medicina Legala................99

109-op/17 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie interioare a localului Primariei s Cojusna 
- Primaria Cojusna Straseni......................................................................................................106



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

4

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri
Anunt de anulare - Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 63-op/2017 din 
25.01.2017 cu privire la achiziționarea “Продовольственные  товары”  Cod CPV: 15000000-8, conform 
necesităților Теоретический лицей ТодурЗанет..........................................................................................108

Praguri si termene de reper ........................................................................................................................108

Linia Fierbinte Anticorupție........................................................................................................................109
Programul de audiență a conducerii...........................................................................................................109
În atenția autorităților contractante...........................................................................................................109



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

5

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)
Lucrări

1

Lucrări de reparaţii în cadrul IMSP 
SCMC ”V. Ignatenco”, IMSP SCM nr.4, 
IMSP SCMBCC, IMSP Materintatea 
nr. 2, IMSP SCFPM și ÎM Centrul 
stomatologic municipal

45215140-0 7200000.00 Licitaţie publică 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 Servicii de deservirea și reparatia 
automobilelor 34330000-9 200000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017 
Trimestrul I

Anunţ de intenţie 
Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Ungheni
Adresa: or. Ungheni, str. Națională 7
Relaţii de contact: Tel: 02362-65-01, 0236 2-36-96

Fax: 0236 2-25-77 e-mail: primaria.mun.ungheni@gmail.com

Bunuri

Nr.
crt.

Expunerea obiectului de 
achiziţie

Codul 
CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfăşurării 
procedurii de 
achiziţie publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 
guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7
1 Produse alimentare de 

origine animală și non-
animală, pentru instituțiile 
publice subordonate 
Primăriei or. Ungheni.

15800000-
6

4 800 000 lei Licitație 
Publică

iunie 2017, 
decembrie 2017

2 Produsele petroliere pentru 
necesităile Primăriei or. 
Ungheni și instituțiilor 
subordonate (benzină A-95, 
benzină A-92, motorină și 
GPL)

090000000-3 280 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

decembrie 2017

3 Detergenți pentru 
necesitățile Primăriei or. 
Ungheni și instituțiilor 
subordonate

39831200-
8

159 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

ianuarie-februarie 
2017
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1 2 3 4 5 6 7
4 Birotică (mărfuri de 

cancelarie de primă 
necesitate pentru Primăria 
or. Ungheni și instituțiile 
subordonate)

42964000-
1

85 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

ianuarie-februarie 
2017

5 Produse agroalimentare, 
perisabile (ceapă, conopidă, 
varză albă, dovleac, cartofi, 
sfeclă roșie, etc)

03221000-
6

590 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Ianuarie, aprilie, 
iunie, august, 
octombrie 2017

6 Medicamente pentru 
necesităile Primăriei or. 
Ungheni și instituțiilor 
subordonate

33690000-
3

40 000 lei Contract 
de valoare 
mică

ianuarie 2017

7 Materiale de construcție 
pentru necesitățile 
Primăriei or. Ungheni și 
instituțiilor subordonate

4411000-4 260 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Mai 2017

8 Accesorii de pat pentru 
necesitățile instituților 
subordonate Primăriei or. 
Ungheni (lenjerie de pat de 
diferite mărimi, în special 
pentru copii)

39512000-
4

200 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Aprilie 2017

9 Inventar sportiv pentru 
necesitățile instituțiilor 
subordonate Primăriei 
or. Ungheni (mingi, 
echipamente de forță, etc)

37400000-
2

55 000 lei Contract 
de valoare 
mică

Septembrie 2017

10 Jucării pentru copii 
conform necesităților 
instituțiilor subordonate 
Primăriei or. Ungheni

37520000-
9

65 000 lei Contract 
e valoare 
mică

Martie 2017

11 Hîrtie de tapat format A3, 
A4 conform necesităiilor 
Primăriei or. Ungheni și 
instituțiilor subordonate

30197643-
5

70 000 lei Contract 
de valoare 
mică

Ianuarie-februarie 
2017

12 Inventar la blocurile 
alimentare pentru pregătirea 
bucatelor și proceduri de 
lucru gastronomic conform 
necesităților instituțiilor 
subordonate Primăriei

39221100-8 65 000 lei Contract 
de valoare 
mică

Mai 2017

13 Utilaj la blocurile alimentar 
(echipamente de mărimi 
mari) conform necesităților 
instituțiilor subordonate 
Primăriei

39141000-
2

120 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Aprilie 2017

14 Costume naționale conform 
necesităților instituțiilor 
subordonate Primăriei

18300000-
2

95 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Iulie 2017

Lucrări
1 Lucrări de reparație 

capitală a clădirii grădiniței 
nr. 9 din or. Ungheni

45453000-
7

500 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Iunie 2017

2 Lucrări de reparație 
capitală a clădirii grădiniței 
nr. 2 din or. Ungheni

45453000-
7

370 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Iunie 2017

3 Lucrări de reparație 
capitală a stadionului 
orășenesc Ungheni

45212290-
5

500 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Iulie 2017

4 Reparații curente ale 
instituțiilor subordonate 
Primăriei or. Ungheni

45453000-
7

360 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Iunie 2017

Servicii
1 Servicii editoriale pentru 

necesitățile instituțiile 
subordonate Primăriei

22100000-
1

120 000 lei Concurs 
prin oferta 
de prețuri

Ianuarie-Februarie 
2017
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1 2 3 4 5 6 7
2 Servicii editoriale despre 

or. Ungheni sub aspect 
urbanistic

22100000-
1

70 000 lei contract 
de valoare 
mică

Ianuarie-Februarie 
2017

3 Servicii editoriale broșura 
despre sculpturile din or. 
Ungheni sub aspect cultural

22100000-
1

40 000 lei Contract 
de valoare 
mică

Aprilie 2017

4 Servicii de deservire a 
tehnicii de calcul pentru 
necesitățile Primăriei or. 
Ungheni și a instituțiilor 
subordonate

72315000-
6

30 000 lei Contract 
de valoare 
mică

Ianuarie-Februarie 
2017

5 Servicii poștale de abonare 
la ediții periodice

79980000-
7

78 000 lei contract 
de valoare 
mică

Iunie 2017

  Primarul or. Ungheni                                                                               Alexandru Ambros
                       
  L.Ș.

Ex. Gaviuc Vasile
Tel. 0236 26501

                      Anexa nr.2 

la Regulamentul cu privire la modul de

planificare a contractelor de achiziţii publice

Anunţ de intenţie (model)
Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul de Stat al Muncii

Adresa: MD – 2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Relaţii de con-
tact:

Tel: 022 449946

Fax:022499401 e-mail: contabil@im.gov.md

Bunuri

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de 
achiziţie

Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfă-
şurării procedu-
rii de achiziţie 

publică

Contractul intră 
sau nu sub inci-
denţa Acordului 
privind achiziţi-
ile guvernamen-
tale al Organiza-
ţiei Mondiale a 

Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

1. Procurarea autoturismelor 
de serviciu -14 unități

34110000-1 2160000 Licitație des-
chisă

Februarie 2017

2. Procurarea produselor  pe-
troliere (benzină Ai95)

09132000-3 591600 Licitație des-
chisă

Februarie 2017

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.S.
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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 loturi/
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 prevederile 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 achiziției 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 in-
terpretat 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 moment 
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 oper-
atorilor 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, re-
spectiv 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 frec-
vente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 16/03685

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 PÎNTEA CONSTANTIN

Obiectul achiziţiei Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului medical pentru 
anul de activitate 2017 (Repetat)

Cod CPV 50421000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1 Tel: 
(022) 250809 IMSP IMU, serviciul achizitii publice, et.3 Bloc 
administrativ.

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

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 14.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16662089 

Licitaţie publică Nr. 17/00146

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 1

Telefon/fax 022270034022274093
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SAVIN OLGA
Obiectul achiziţiei Inchiriere de vehicule de trasport de persoane cu sofer
Cod CPV 60170000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 1, b.205

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 1, b.207

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 MD92TRPCAA518410A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD92TRPCAA518410A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD92TRPCAA518410A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 14.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17332540 

Licitaţie publică Nr. 17/00157

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 IMSP Institutul de 
Medicină Urgentă 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 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17351011 

Licitaţie publică Nr. 17/00170

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

Obiectul achiziţiei lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 
Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70

Cod CPV 45233140-2
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251430335
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Zorile’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 14.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17381231 

Licitaţie publică Nr. 17/00184

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 dispozitivelor medicale (articolelor 
parafarmaceutice)(tratament epizodic) conform necesităţilor 
instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Korolenko 2/1, blocA, et.2, secrretariat

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 14.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17390760 
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Licitaţie publică Nr. 17/00204

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 imunosupresive pentru IMSP 
Spitalul Clinic Republican pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Korolenko 2/1, 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 14.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17428180 

Licitaţie publică Nr. 17/00208

Autoritatea contractantă MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII 
EUROPENE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
31 August 1989 80

Telefon/fax 022 578 235 - 022 578 295
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOBOL VADIM

Obiectul achiziţiei

Servicii de dezvoltarea a sistemelor de aplicaţii în menţinerea 
şi modernizarea sistemelor informaţionale existente în cadrul 
Direcţiei Generale Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene

Cod CPV 72600000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
31 August 1989 80, bir. 105

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
31 August 1989 80, bir 102

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial MD35TRPCAA518410A006
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD35TRPCAA518410A006
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD35TRPCAA518410A006
Termenul de depunere a ofertelor 15.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17431726 

Licitaţie publică Nr. 17/00217

Autoritatea contractantă Primăria or. Nisporeni
Adresa or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 55
Telefon/fax 067710858, 026423545
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIOCHINĂ ECATERINA
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea servicii de amenajare a teritoriului
Cod CPV 77310000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria Nisporeni, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun 55, etajul 
2, biroul 5.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 55
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 26647
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 230100000004619
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 26647
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 230100000004619
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 26647
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 230100000004619
Termenul de depunere a ofertelor 15.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17449037 

Licitaţie publică Nr. 17/00221

Autoritatea contractantă
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE 
CONSTRUCŢIE A LOCUINŢELOR PENTRU PĂTURILE 
SOCIALMENTE VULNERABILE II

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Tănase Constantin 9, ap. 705

Telefon/fax 022204593
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Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Vieru Igor

Obiectul achiziţiei Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ cu 9 
nivele, or. Rezina

Cod CPV 45210000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Tănase Constantin 9, ap. 705

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Tănase Constantin 9, ap. 705

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 15.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17452218 

Licitaţie publică Nr. 17/00222

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 MACARI ALA

Obiectul achiziţiei

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN al rapoartelor 
financiare anuale ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova 
Servicii de audit financiar al rapoartelor financiare anuale ale 
Curţii de Conturi a Republiciipentru perioadele 2014, 2015 și 
2016.

Cod CPV 79212100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 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 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 Anexanr1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare Anexanr1
Termenul de depunere a ofertelor 14.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17452832 

Licitaţie publică Nr. 17/00224

Autoritatea contractantă USM
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60
Telefon/fax 022 577 452
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUJOR VIRGINIA
Obiectul achiziţiei Automobil
Cod CPV 34110000-1

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl. 
central, bir.109
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 14.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17453602 

Licitaţie publică Nr. 17/00230

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 oncologigice pentru IMSP 
Institutul Oncologic pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Korolenko 2/1, 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 14.02.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 13:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17462746 
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Licitaţie publică Nr. 17/00235

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORASULUI CAHUL
Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6
Telefon/fax 029921949
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Brînză Snejana
Obiectul achiziţiei achiziție autovehicul - autobasculanta
Cod CPV 34134000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md/licitatie publica
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6
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 226610
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD61TRPCED518410A007
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD61TRPCED518410A007
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 14.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17466152 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00042 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Articole parafarmaceutice, implanturi traumatologice și 
reactive de laborator pentru I trimestr a. 2017., cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL 
CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI, 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=17159536 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00228 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Servicii paza fizica, cod CPV - 79713000-5, conform necesităţilor 
autorităţii contractante I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 11:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 11:30

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

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

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 16/03146 din 29.11.2016 cu privire la achiziţia de Lucrări de reconstrucție 
și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, municipiul Bălți , cod CPV - 45000000-7, conform 
necesităţilor autorităţii contractante Ministerul Educației.
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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 loturi/
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 prevederile 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 achiziției 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 in-
terpretat 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 moment 
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 oper-
atorilor 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, re-
spectiv 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 frec-
vente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00027

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 rechizite de birou pentru a. 2017
Cod CPV 30190000-7

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17127661 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00052

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Burebista 93

Telefon/fax 022-55-96-46
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA
Obiectul achiziţiei Instalarea autoclave BMT Sterivap 6618-2 ED
Cod CPV 51410000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Burebista, 93

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Burebista 93

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225152859
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225152859
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 06.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17178553 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00063

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 ȚAULEAN IGOR
Obiectul achiziţiei formulare statistice pentru anul 2017
Cod CPV 22800000-8

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17185792 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00191

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 Mărfuri de uz gospodăresc
Cod CPV 44000000-0
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 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17397303 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00200

Autoritatea contractantă PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni Mt. 26
Telefon/fax 022-22-53-52
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MOTROI OXANA
Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto
Cod CPV 66516100-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Procuratura Generală a RM
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni Mt. 26
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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 MD17TRPCAA518410
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial B00407AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD17TRPCAA518410
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial B00407AA
Termenul de depunere a ofertelor 07.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17417160 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00209

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 Achiziționarea serviciilor de spălare a lenjeriei spitalicești
Cod CPV 98311000-6
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 518430C00118A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 518430C00118A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17432167 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00210

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Telefon/fax 022868263
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL
Obiectul achiziţiei Servicii de traducere și interpretare.
Cod CPV 79530000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
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=17438848 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00211

Autoritatea contractantă IMSP AMT Ciocana
Adresa mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Telefon/fax 022475255
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TIZU MINODORA
Obiectul achiziţiei Reagenți pentru investigatii imunologice .
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Chișinău, str. Vadul lui Vodă,80 (et.6 secția juridică)
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 54VI0000000922512145
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.14 Chisinau
Cont trezorerial 54VI0000000922512145
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 54VI0000000922512145
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.14 Chisinau
Cont trezorerial 54VI0000000922512145
Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17439765 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00214

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 STOICEV TATIANA
Obiectul achiziţiei Detergenți 2017
Cod CPV 39831200-8
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, 
sala de ședințe
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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 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 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17440994 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00219

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 Piese de schimb și servicii de reparație a automobilelor
Cod CPV 50112100-4

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
Termenul de depunere a ofertelor 06.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17451268 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00223

Autoritatea contractantă CANCELARIA DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale piaţa 1

Telefon/fax 022 250158
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TABUNŞCIC TATIANA
Obiectul achiziţiei Servicii internet pentru oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pentru anul 2017

Cod CPV 72400000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1, Casa Guvernului, et. VI, bir. 623

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale piaţa 1

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

Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17453587 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00227

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
Adresa Republica Moldova, UNGHENI, or. Ungheni, str. Naţională 11
Telefon/fax 023623599
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CUCURUZAC EDUARD
Obiectul achiziţiei produse petroliere pentru anul 2017
Cod CPV 09132000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, UNGHENI, or. Ungheni, str. Naţională 9, etajul 3, biroul 315.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, UNGHENI, or. Ungheni, str. Naţională 11, sala de şedinţe.

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

Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17454576 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00229

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI
Adresa Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Eminescu M. bd. 31
Telefon/fax 024323784
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BURAC TUDOR
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Eminescu M. bd. 31, bir 202

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Eminescu M. bd. 31
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226608
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220119032147218
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226608
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220119032147218
Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17461559 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00236

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 întru realizarea Programului 
Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” - Epidermoliza 
buloasă pentru anul 2017 (repetat)

Cod CPV 33690000-3



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

25

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

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 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17467627 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00242

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI

Adresa Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Eminescu M. bd. 
31

Telefon/fax 024323784
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BURAC TUDOR
Obiectul achiziţiei Servicii de radio şi televiziune pentru anul 2017
Cod CPV 92200000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Căuşeni,or. Căuşeni, str. Eminescu M. bd. 31,bir. 
202

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Eminescu M. bd. 
31

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226608
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220119032147218
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226608
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220119032147218
Termenul de depunere a ofertelor 07.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17472393 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00251

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Adresa Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Telefon/fax 029928441
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MATCAŞ LUDMILA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cahul, str. Piața Independenței 2
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000001160
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226610
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000001160
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226610
Termenul de depunere a ofertelor 01.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17481081 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00252

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 cazare hotelieră
Cod CPV 55110000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al 
Ministerului Apărării, nir. 106

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

Termenul de depunere a ofertelor 07.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17482128 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00253

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Telefon/fax 023154623
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEREMUŞ LILIANA

Obiectul achiziţiei
Servicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile pe a.2017 (incepînd 
cu 01.03.2017 pînă la 30.11.2017 cu excepția lunilor iulie și august) conform 
necesităților Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 55510000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini R Moldova, mun.Bălţi, Primăria, piața Independenţei,1, biroul 250 
sau http://balti.md/anunturi-2/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică R Moldova, mun.Bălţi, Primăria, piața Independenţei,1, biroul 311
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17485631 
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Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03840 din 27.01.2017 cu privire la achiziţia de Produse petroliere, cod CPV - 09000000-3, conform 
necesităţilor autorităţii contractante CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI, sunt operate următoarele modificări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

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

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16982937 
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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 loturi/
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 prevederile 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 achiziției 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 in-
terpretat 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 moment 
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 oper-
atorilor 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, re-
spectiv 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 frec-
vente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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  Licitația publică 24/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Şcoala profesională nr.3 mun.Chişinău

2. IDNO: 1007600009269

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată ________________________________________

5. Obiectul achiziţiei:   Serviciilor de alimentare a elevelor

6. Cod CPV:  55321000-6

7. Data publicării anunţului de intenţie: _____________________________

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de alimentare a elevelor

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor          Gr.de lucru Şcoala Profesională nr. 3

             [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

9. Modalităţi de plată: Transfer prin banc în termen 10 zile conform facturii.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achiziţie licitaţie 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 soli-

citată, Standarde de referinţă

1 553210-6 Prinz porţii 95200

4-5 bucate fel.I, fel.II, (garniruri şi 
bucate din carne şi peşte),  băuturi  
calde, lactate, pîine – min. 100 gr.la 
porţie, chifle. salate din legume. 
Minim   960 kcal. Prinzuri cost-10 
lei cu TVA.

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului    De prestare servicii                                                                         D

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

         Din 02.01.2017 pînă la  31.12.2017

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):   12 luni pînă la 31.12.2017

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:        Chişi-
nău, bd.Decebal 70  Şcoala Profesională nr.3 , Cantină



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

30

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă maximum Kkal

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

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

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________

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

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligati-
vitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministe-
rul Dezvoltării Informaţionale) prin aplicarea semnaturii 
şi ştampilei 

da

2 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; da
3 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului da

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

 Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei 
patricipantului.F3.4;

da

5 Meniul model p/u 10 zile  Aprobat de către CSP da
6 Lista fondatorilor operatorilor economici (nu-

mele, prenumele, codul fiscal).
Original, cu semnatura participantului da

7  Formularul ofertei Original,  F3.1 cu semnatura particip. da
8 Specificaţii de preţ Original, conformitat prin aplicarea semnaturii si 

ştampilei participantului.F 4.2
da

9 Autorizaţie sanitară de funcţionare Copie confirmata prin semnătura şi ştampila participantului da
10 Garanţie p/u oferta 1% Original da
11 Preţul pentru o porţie din meniul model p/u 10 

zile
În calcul preţului propus în oferta pentru o porţie nu v-a 
intra cheltuieli p/u consumul serviciilor comunale (apă, 
energie electrică,gaz,ect) alte cheltuieli p/u întreţinerea şi 
funcţionarea utilajului.

da

12 Certificat  de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitilor,contribuţiilor

Copie-eliberat de Inspectorat Fiscal da

13 Licenţa de activitate Copie confirmată prin semnatura şi ştampila Participantului da
14 Formular informativ despre ofertant Origina.F3.3 cu semnat şi ştampil da
15 Declaraţie privind situaţia personală a operato-

rului economic
Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii şi ştampilei 
partic. F3.5

da

16 Specificaţii  tehnice Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei 
partic.F4.1

da

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: Şcoală Profesională nr.3 mun.Chişinău

b) Adresa: Chişinău, bd.Decebal 70

c) Tel:022-55-10-17     022-52-81-79

d) Fax: 022-52-81-79

e) E-mail: contabilsp3@gmail.com  sp3.chisinau@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Vîsoţchii Sergei-şef de secţie achiziţii
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). 
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Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: ____________________________ 

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.

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 
b) dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 14.02.2017

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

d) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: Chişinău,bd.Decebal 70,Şcoala Profesională 
nr.3,Anticamera

Ofertele întîrziate 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: 30 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat

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 [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la proce-
dura de achiziţie nr._________ din ___________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii  Şcoala Profesională nr.3,mun.Chişinău 
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor,Trezoreria de stat; 
(c) codul fiscal 1007600009269 
(d) contul de decontare 226301
 (f) contul bancar  IBAN MD32TRPBA333110A01319AC
(g) trezoreria teritorială TREZMD 2X.

26. 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] _____________

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

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

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  952000,00
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Licitația publică 25/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală ”A. Lupan”

(Institut) a AŞM____

2. IDNO:                                   1008600004490____________________________________

3. Tip procedură achiziție: _Licitaţie publică____________________________________

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată(încazullicitaţieirestrînseşi al proceduriinegociate)[indi-
caţi]nu se aplică___________________________________

5. Obiectul achiziției: servicii de abonare la ediţii periodice, 2017___________________

6. Cod CPV: 22211000-2

7. Data publicării anunțului de intenție: _______________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionăriiservicii de abonare la ediţii periodice, 201
7__________________________________________

[obiectul achiziţiei]

Conformnecesităţilor I.P. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”(Institut) a AŞM_______________
__________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017____.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:__________________bugetul de stat_______

9. Modalităţi de plată: trimestrial, în baza facturii fiscale(invoice)_____________

 

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 /servicii/lucrări:
Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea 

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

1 79212110-7 servicii de abonare la ediţii periodi-
ce, 2017 56/57

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul 
contractului [indicaţi una din formele de mai jos]_ prestare de servicii________
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12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumă-
rul 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: _I.P. Bibli-
oteca Ştiinţifică Centrală(Institut) a AŞM, Chişinău, str. Academiei 5a________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: __ pe lista întreagă (loturi)__________________

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

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 Formularulofertei (Scrisoare de inaintare) Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.1.

Da

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

Da

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

Da

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

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.4.

Da

5 Declaraţiaprivindsituaţia personală a 
operatorului economic

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.5.

Da

6 Certificat de atribuire a contului bancar– copie  eliberat de banca deţinătoare de cont Da
7 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

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

Da

8 Ultimul raport financiar –copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Da

9 Licenţa de activitate (în caz că activitatea se 
licenţiază conform prevederilor legale) –copie

confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.

Da

10 Oferta Original, formularele secţiunii 4 din 
Documentaţia standard

Da
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11 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emisă de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Da

12 Declaraţia privind valoarea în Vamă a mărfurilor 
importate - copie

Eliberată de Serviciul Vamal al Republicii 
Moldova

Da

13 Copia contractului cu agentul de peste hotare, 
care oferă servicii similare

Confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Da

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: _IP BŞC „A. Lupan”(Institut) a AŞM__________

b) Adresa: ________Chişinău, str. Academiei 5a_________________________

c) Tel: __022-73-87-54, 022-93-07-67____________

d) Fax: _022-727401_____________

e) E-mail: _libexchange@asm.md ; manolache53@mail.ru

f) Numele şifuncţia persoanei responsabile:_Boţan-Gaina Elena, şef secţie____________

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: ____libexchange@asm.md__________________

În cazul obținerii 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 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:

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]_ 14.02.2017

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

g) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul con-
cret de depunere a ofertelor]

 IP BŞC „A. Lupan”(Institut) a AŞM,

MD2028,Chişinău, str. Academiei 5a, bir. 509, 510
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: __română_________________
26. Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1__%. în formă de: 
- Garanţie bancarăsau
- Transfer bancar.
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Plata prin transfer se va efectua în adresa IP BŞC „A. Lupan”(Institut) a AŞM, cu nota “Garanția pentru 
ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţiiIP BŞC „A. Lupan”(Institut) a AŞM; 

(b) datele bancareMinisterul Finanţelor-Trezoreria de Stat; 
(c) codul fiscal 1008600004490;
Cod IBAN: MD37TRBAA335110C01182AB;      
(e) contul trezorerialTREZMD2X; 
(f) contul bancar 226301; 

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual 
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] _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:                 250000,00 lei
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Licitația publică 26/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Basarabeasca

2. IDNO:1013601000417

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică

4. Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere sanitar- veterinară 

5. Cod CPV: 85200000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor sanitar-veterinare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Direcției Raionale pentru siguranța Alimentelor Basarabeasca 

 [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 licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 
referinţă

LOTUL nr.1: or.Basarabeasca TRIMESTRUL I-IV

 I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:

a)BOVINE
85200000-
1

Cercetarea la tuberculoză  (TU) cap 60 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză  ELISA 

probe
        55 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test

probe 55 II

85200000-
1

Bruceloza RFC test (reconfirmare) probe 2 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la febra 
aftoasă

probe 2 I-IV

b)PORCINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză 

probe 10 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la Leptos-
piroză  (ser)

probe 10 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PPC (ser.) 
prezenţa anticorpilor

probe 20 I-IV
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85200000-
1

PPC (stern) detectarea antigenilor probe           4                  I- IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PP africa-
nă  ELISA

probe 10 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PP 
africană

(mistreţ)

probe

2 II-III

85200000-
1

PPC (fauna sălbatică mistreţi) probe 1 IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge Febra 
aftoasă (ser)

probe 2 I-IV

c)OVINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză (ser)

probe 10 III

85200000-
1

Epididimita  ser B 151 probe 5 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge Febra 
aftoasă (ser)

probe 2 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 3 I-IV

 d) CAPRINE

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză

probe 50 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 I-IV

e) Păsări
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
Newcastle ser.prezenţa anticorpilor

probe 15 I-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării( galinacee) probe 20 I-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării (rațe,gîște) probe 20 I-IV

85200000-
1

Influența aviară fauna sălbatică  găini probe 3 II-IV

85200000-
1

Influența aviară ferme comerciale probe 20 I-III

f) Albine
85200000-
1

Loca americană B 452 probe 25 II-III

85200000-
1

Loca europeană B 453 probe 25 II-III

II. Vaccinări:
a)Bovine

85200000-
1

Antrax (I) sect. particular cap 60 II-III

b)PORCINE
85200000-
1

PPC (I) sect.part. cap 90 I-IV

85200000-
1

PPC (II) sect.part. cap 15 IV

c)OVINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 50 III-IV

d)CAPRINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 50 III-IV

e)CABALINE
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85200000-
1

Antrax (I) cap 12 II-III

f)PĂSĂRI

85200000-
1

La-Sota(I) s.part cap 3000 II-III

85200000-
1

La-Sota(II) s.part cap 800 III-IV

g)CÎINI
85200000-
1

Rabia cap 600 I-IV

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 55 I

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 55 IV

LOTUL nr.2: s.Abaclia

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:

a)BOVINE
85200000-
1

Cercetarea la tuberculoză  (TU) cap 85 II-III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză   ELISA

probe 70 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 70 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la febra 
aftoasă

probe 2 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 I-IV

b)PORCINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser

probe 25 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la Leptos-
piroza ser

probe 10 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PPC (ser.) 
prezenţa anticorpilor

probe 20 I-IV

85200000-
1

Pesta porcină africană  ser.ELISA Probe 20 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge Febra 
aftoasă (ser)

Probe 2 I,IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PP africa-
nă   (mistreţi)

probe 2 II,III

c)OVINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 770 III

85200000-
1

Epididimita (I) ser B 151 probe 150 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge Febra 
aftoasă (ser)

probe 2 IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 3 I-IV

 d) CAPRINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză

probe 385 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 I-IV

e) Păsări
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
Newcastle ser.prezenţa anticorpilor

probe 25 I-IV
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85200000-
1

Influența aviară gospodării galinice probe 45 I-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării (rațe,gîște) probe 45 I-IV

85200000-
1

Influența aviară ferme comerciale probe 20 I-IV

85200000-
1

Influența aviară fauna sălbatică (găini) probe 2 II-IV

f) Albine
85200000-
1

Loca americană B 452 probe 25 II-III

85200000-
1

Loca europeană B 453 probe 25 II-III

I. Vaccinări:
a)Bovine

85200000-
1

Antrax (I) sect. particular cap 85 II-III

b)PORCINE
85200000-
1

PPC (I) sect.part. cap 300 I-IV

85200000-
1

PPC (II) sect.part. cap 60 IV

c)OVINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 8000 III-IV

d)CAPRINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 400 III-IV

e)CABALINE
85200000-
1

Antrax (I) cap 45 II-III

f)PĂSĂRI
85200000-
1

La-Sota(I) s.part cap 33000 II-III

85200000-
1

La-Sota(II) s.part cap 5000 III-IV

g)CÎINI

85200000-
1

Rabia cap 2040 I-IV

h)FAUNA SĂLBATICĂ
85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 185 I

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 185 IV

LOTUL nr.3: s.Sadaclia
I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:

a)BOVINE
85200000-
1

Cercetarea la tuberculoză  (I) cap. 170 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză   ELISA 

probe 160 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 160 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge Febra 
aftoasă (ser)

probe 2 II-III



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

40

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 II

b)PORCINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PPC (ser.) 
prezenţa anticorpilor

probe 20 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoza

probe 25 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la leptos-
piroza

probe 5 III

85200000-
1

Pesta porcină africană  ser.ELISA Probe 10 I-IV

c)OVINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 350 III-IV

85200000-
1

Epididimita (serolog) probe 30 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge Febra 
aftoasă (ser)

probe 2 I-IV

 d) CAPRINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză

probe 700 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 3 I-IV

85200000-1

e)PĂSĂRI
Prelevarea 
probelor 
de sînge la 
boala New-
castle ser.
prezenţa 
anticorpilor

probe

15 III-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării galinacee probe 50 II-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării (rațe,gîște) probe 50 II-IV

85200000-
1

Salmoneloza  PNC pui de carne probe 4 I-III

f) Albine

85200000-
1

Loca americană B 452 probe 25 II-III

85200000-
1

Loca europeană B 453 probe 25 II-III

II. Vaccinări:

a)BOVINE
85200000-
1

Antrax (I) sect. particular cap 170 II-III

b)PORCINE
85200000-
1

PPC (II) 
sect.part.

PPC (I) sect.part. cap 610 I-IV
200

IV

c)OVINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 3500 III-IV

d)Caprine
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85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 700 III-IV

e)CABALINE
85200000-
1

Antrax (I) cap 40 II

f)PĂSĂRI
85200000-
1

La-Sota(I) s.part cap 40000 II-III

85200000-
1

La-Sota(II) s.part cap 1000 IV

g)CÎINI
85200000-
1

Rabia cap 2100 I-IV

h)FAUNA SĂLBATICĂ

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 150 I

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 150 IV

LOTUL nr.4: s.Carabetovca

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:

a)BOVINE
85200000-
1

Cercetarea la tuberculoză  (I) cap 60 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză  ELISA

probe 60 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 60 III

b)PORCINE

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser

probe
10 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la leptos-
piroza

probe 5 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PP 
africană

ELISA

probe

10 II-III

c)OVINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 90 III

85200000-
1

Epididimita (I) ser B 151 probe 10 III

 d) CAPRINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză

probe 200 III

e) Păsări
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
Newcastle ser.prezenţa anticorpilor

probe         10 IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării galinice probe 10 I-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării (rațe,gîște) probe 10 I-IV

f) Albine
85200000-
1

Loca americană B 452 probe 15 II-III
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85200000-
1

Loca europeană B 453 probe 15 II-III

I. Vaccinări:
a)BOVINE

85200000-
1

Antrax (I) sect. particular cap 65 III

b)PORCINE
85200000-
1

PPC (I) sect.part. cap 85 I-IV

85200000-
1

PPC (II) sect.part. cap 15 IV

c)OVINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 700 IV

 d) CAPRINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 200 IV

d)CABALINE
85200000-
1

Antrax (I) cap 7 II

e)PĂSĂRI
85200000-
1

La-Sota(I) s.part cap 3000 II-IV

85200000-
1

La-Sota(II) s.part cap 200

IV

f)CÎINI
85200000-
1

Rabia cap 550 I-IV

h)FAUNA SĂLBATICĂ
85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 35 I

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni II doze 35 IV

LOTUL nr.5: s.Iserlia

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:

a)BOVINE

85200000-
1

Cercetarea la tuberculoză  (TU) cap 145 II-III

85200000-
1

Tuberculoza (TC) cap 5 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză   ELISA

probe 140 II

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 140 II

85200000-
1

Bruceloza RFC test (reconfirmare) probe 3 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la febra 
aftoasă

probe 2 IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 IV

b)PORCINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge PPC (ser.) 
prezenţa anticorpilor

probe 20 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la Bru-
celoza

probe 10 I-IV
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85200000-
1

Pesta porcină africană mistreţi probe 4 I-IV

85200000-
1

Pesta porcină africană ELISA probe 20 I-IV

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la febra 
aftoasă

probe 4 IV

c)OVINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 130 III

85200000-
1

Epididimita (I) ser B 151 probe 10 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge Febra 
aftoasă (ser)

probe 2 III

85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
limbii albastre

probe 2 I-IV

 d) CAPRINE
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser.

probe 35 III

85200000-
1

Prelevarea probelor la  boala limbii 
albastre

probe 3 I-IV

e) Păsări
85200000-
1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
Newcastle ser.prezenţa anticorpilor

probe 25 I-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării galinacee probe 30 I-IV

85200000-
1

Influența aviară gospodării (rațe,gîște) probe 30 I-IV

85200000-
1

Influența aviară fauna sălbatică (găini) probe 5 II-IV

f) Albine

85200000-
1

Loca americană B 452 probe 25 I-III

85200000-
1

Loca europeană B 453 probe 25 II-III

I. Vaccinări:

a)BOVINE
85200000-
1

Antrax (I) sect. particular cap 145 II-III

b)PORCINE
85200000-
1

PPC (I) sect.part. cap 95 I-IV

85200000-
1

PPC (II) sect.part. cap 20 IV

c)OVINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 1000 III-IV

 d) CAPRINE
85200000-
1

Antrax (I) sect.part. cap 50 III-IV

d)CABALINE
85200000-
1

Antrax (I) cap 30 II

e)PĂSĂRI
85200000-
1

La-Sota(I) s.part cap 4000 II-III

85200000-
1

La-Sota(II) s.part cap 400 IV
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f)CÎINI

85200000-
1

Rabia cap 450 I-IV

h)FAUNA SĂLBATICĂ

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni I cap 195 I

85200000-
1

Rabia orală B 058 viziuni II cap 195 IV

LOTUL nr.6: s.Iordanovca

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:

a)BOVINE
85200000-

1

Cercetarea la tuberculoză  (I) cap
40 III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză  ELISA

probe
35 III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe
35 III

b)PORCINE

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser

probe
15 III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge PP 
africană

ELISA

probe

10 II-III

c)OVINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe
100 III

85200000-

1

Epididimita (I) ser B 151 probe
15 III

 d) CAPRINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză

probe
20 III

e) Păsări
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
Newcastle ser.prezenţa anticorpilor

probe 10
IV

85200000-

1

Influența aviară gospodării galinice probe
10 I-IV

85200000-

1

Influența aviară gospodării (rațe,gîște) probe
10 I-IV

f) Albine
85200000-

1

Loca americană B 452 probe
15 II-III

85200000-

1

Loca europeană B 453 probe
15 II-III

I. Vaccinări:
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a)BOVINE
85200000-

1

Antrax (I) sect. particular cap 45
III

b)PORCINE
85200000-

1

PPC (I) sect.part. cap 85
I-IV

85200000-

1

PPC (II) sect.part. cap
15 IV

c)OVINE
85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap 1000
IV

 d) CAPRINE
85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap
40 IV

d)CABALINE
85200000-

1

Antrax (I) cap 8
II

e)PĂSĂRI
85200000-

1

La-Sota(I) s.part cap 2600
II-IV

85200000-

1

La-Sota(II) s.part cap 200
IV

f)CÎINI
85200000-

1

Rabia cap 200
I-IV

h)FAUNA SĂLBATICĂ
85200000-

1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 85
I

85200000-

1

Rabia  orală B 058 viziuni II doze 85
IV

LOTUL nr.7: s.Başcalia

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:
a)BOVINE

85200000-

1

Cercetarea la tuberculoză  (I) cap 60
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză  ELISA

probe 55
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 55
III

b)PORCINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser

probe 5
III

c)OVINE
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85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 350
III

85200000-

1

Epididimita (I) ser B 151 probe 40
III

 d) CAPRINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză

probe 300
III

e) Păsări
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la boala 
Newcastle ser.prezenţa anticorpilor

probe 10
IV

85200000-

1

Influența aviară gospodării galinice probe 10
I-IV

85200000-

1

Influența aviară gospodării (rațe,gîște) probe 10
I-IV

f) Albine
85200000-

1

Loca americană B 452 probe 45
II-III

85200000-

1

Loca europeană B 453 probe 45
II-III

I. Vaccinări:
a)BOVINE

85200000-

1

Antrax (I) sect. particular cap 70
III

b)PORCINE
85200000-

1

PPC (I) sect.part. cap 90
I-IV

85200000-

1

PPC (II) sect.part. cap 15
IV

c)OVINE
85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap 4000
III-IV

 d) CAPRINE
85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap 300
III-IV

d)CABALINE
85200000-

1

Antrax (I) cap 38
II

e)PĂSĂRI
85200000-

1

La-Sota(I) s.part cap 4500
II-IV

85200000-1 La-Sota(II) s.part cap 800
IV

f)CÎINI
85200000-

1

Rabia cap 500
I-IV
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h)FAUNA SĂLBATICĂ
85200000-

1

Rabia orală B 058 viziuni I doze 45
I

85200000-

1

Rabia orală B 058 viziuni II doze 45
IV

LOTUL nr.8: s.Ivanovca

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:
a)BOVINE

85200000-

1

Cercetarea la tuberculoză  (I) cap 35
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză  ELISA

probe 35
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 35
III

b)PORCINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser

probe 5
III

c)OVINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 20
III

85200000-

1

Epididimita (I) ser B 151 probe 3
III

 d) CAPRINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bru-
celoză

probe 10
III

f) Albine
85200000-

1

Loca americană B 452 probe 5
II-III

85200000-

1

Loca europeană B 453 probe 5
II-III

I. Vaccinări:
a)BOVINE

85200000-

1

Antrax (I) sect. particular cap 35
III

b)PORCINE
85200000-

1

PPC (I) sect.part. cap 10
I-IV

85200000-

1

PPC (II) sect.part. cap 5
IV

c)OVINE
85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap 270
III-IV

 d) CAPRINE
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85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap 20
III-IV

d)CABALINE
85200000-

1

Antrax (I) cap 5
II

e)PĂSĂRI
85200000-

1

La-Sota(I) s.part cap 500
II-IV

85200000-

1

La-Sota(II) s.part cap 80
IV

f)CÎINI
85200000-

1

Rabia cap 30
I-IV

LOTUL nr.9: s.Bogdanovca

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:
a)BOVINE

85200000-

1

Cercetarea la tuberculoză  (I) cap 15
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză  ELISA

probe 15
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 15
III

c)OVINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 10
III

85200000-

1

Epididimita (I) ser B 151 probe 3
III

I. Vaccinări:
a)BOVINE

85200000-

1

Antrax (I) sect. particular cap 15
III

b)PORCINE
85200000-

1

PPC (I) sect.part. cap 5
I-IV

85200000-

1

PPC (II) sect.part. cap -
IV

c)OVINE
85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap 170
III-IV

e)PĂSĂRI
85200000-

1

La-Sota(I) s.part cap 120
II-IV

85200000-

1

La-Sota(II) s.part cap 80
IV
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f)CÎINI
85200000-

1

Rabia cap 40
I-IV

LOTUL nr.10: s.Carabibier

I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE:
a)BOVINE

85200000-

1

Cercetarea la tuberculoză  (I) cap 20
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge  la leuco-
ză  ELISA

probe 20
III

85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză Rozbengal test(I)

probe 20
III

b)PORCINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser

probe 10
III

c)OVINE
85200000-

1

Prelevarea probelor de sînge la bruce-
loză ser. 

probe 20
III

85200000-

1

Epididimita (I) ser B 151 probe 4
III

I. Vaccinări:
a)BOVINE

85200000-

1

Antrax (I) sect. particular cap 20
III

b)PORCINE
85200000-

1

PPC (I) sect.part. cap 30
I-IV

85200000-

1

PPC (II) sect.part. cap 5
IV

c)OVINE
85200000-

1

Antrax (I) sect.part. cap 280
III-IV

d)CABALINE
85200000-

1

Antrax (I) cap 5
II

e)PĂSĂRI
85200000-

1

La-Sota(I) s.part cap 500
II-IV

85200000-

1

La-Sota(II) s.part cap 100
IV

f)CÎINI
85200000-

1

Rabia cap 15
I-IV
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8. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

01.01.2017   pînă la 31.12.2017 

 Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale),

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu
3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

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

Obligatoriu

4 Licenţa de activitate (în caz că activitatea se 
licențiază conform prevederilor legale)

Copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.

Obligatoriu

5 Certificat de atestare Copie confirmată prin semnătura și ștampla 
participantului

Obligatoriu

6 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

7 Certificat pentru confirmarea         capacităţii 
executării calitative a contractului de achiziţie 
– original 

eliberat de Participant, care reflectă următoarea 
informaţie:

	experienţa similară acumulată,  (numărul 
contractului şi data încheierii);

	 deținerea unui spaţiu necesar autorizat sani-
tar-veterinar pentru prestarea serviciilor .

Obligatoriu

8 Autorizația sanitar veterinară copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

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

(F3.4); Obligatoriu

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

Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Basarabeasca
Adresa: or.Basarabeasca,str. 28 iunie,nr.106

Tel: 0(297)22576; 0(297)20663

Fax: 0(297)22576

E-mail: drsa.basarabeasca@ansa.gov.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Punga Iulia – inspector principal serviciul sănătatea şi 
bunăstarea animală.

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

11. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcției raionale penru Siguranța Alimen-



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

51

telor Basarabeasca, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Basarabeasca 
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal 1013601000417
(d) contul de decontare  IBAN MD20TRPBBJ222990A01123AC
(e) contul trezorerial  222990A01123AC   
(f) contul bancar TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială Basarabeasca.
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

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

12. pînă la:   11:00            

13. pe: 14.02.2017

14. pe adresa: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Basarabeasca                             or.Basa-
rabeasca,str.28 iunie-106

15. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Basarabeasca şi a reprezentanţilor Participanţilor la 
licitaţie 

la: _________________________________, 

pe adresa: or.Basarabeasca, str. 28 iunie-106
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0%. în formă de: 

16. Garanție bancară sau

17. Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Basarabeasca, cu 
nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Basarabeasca 
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal 1013601000417
(d) contul de decontare  IBAN MD20TRPBBJ222990A01123AC
(e) contul trezorerial 222990A01123AC  
(f) contul bancar TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială Basarabeasca
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 262563,00 
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Licitația publică 27/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru Suguranța Alimentelor Cimișlia

2. IDNO: 1013601000406Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

3. Motivul recurgerii la procedura accelerată(încazullicitaţieirestrînseşi al proceduriinegociate)[indi-
caţi]nu se aplica

4. Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere  sanitar-veterinare

5. Cod CPV: 85200000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: 11.01.2016

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării:serviciilor de supraveghere sanitar-veterinare

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilorDirecției rationale pentrusiguranțaalimentelorCimișlia

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

8. Modalităţi de plată:Să achite plata pentru servicii de supraveghere sanitar-veterinare prestate de 
către Prestator, pînă la data de 15 a lunii următoare cu prezentarea actului de prestări a seviciilor 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la pro-
cedura 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 deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1 85200000-
1

Servicii de supraveghere sanitar-veteri-
nare

Capete/
probe 39 Conform programuluistartegic

ICercetăridiagnostice

a)Bovine

1.Tuberculoză(TU)

2.Bruceloză(RID)

3.Leucoză hem.

b)Porcine

1.Bruceloză

2.PPC ser.

Lotulnr.1 Cimișlia
39036 lei
Lotul nr.2s.BogdanovcaVeche 9804 lei
Lotul.nr.3s.BogdanovcaNouă 1833 lei
Lotul nr.4s.CiucurMingir 10701 lei
Lotul nr.5 sTopala
10011 lei
Lotul nr.6 s.Cenac
15156 lei
Lotul nr.7 s.Dimitrovca
11070 lei
Lotul nr.8 s.Mihailovca
12180 lei
Lotul nr.9 s.Selemet
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9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]De achiziționare a serviciilor.

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

3.PPAser.

c)Ovine /caprine

1.Bruceloză

e)Găini

1.Newcastle ser.anticorpi

2.Influența aviară s/i

d)Palmipede

1.Influența aviară s/i

II Vaccinări

a)Bovine

1.Antrax

B)Porcine

1.Pesta clasică

c)Ovine/Caprine

1.Antrax

d)Cabaline

1.Antrax

e)Păsări

1.La Sota I

2.La SotaII

f)Cîinișipisici

1.Rabia

28860 lei
Lotul nr.10 s.SatulNou
Lotulnr.11s.Suric
12147 lei
Lotulnr.12s.Sagaidac
15441 lei
Lotulnr.13s.Porumbrei
9846 lei
Lotul nr.14 s.SagaidaculNou 13866 lei
Lotul nr.15 s.Codreni
2082 lei
Lotul nr.16 s.Zloți
3150 lei
Lotulnr.17s.Batîr
2220 lei
Lotulnr.18s.Troețcoe
17787 lei
Lotul nr19s.Valea Perjei 7317 lei
Lotul nr.20 s.Gradiște
19776 lei
Lotul nr21  s.Iurievca
.19776 lei
Lotul nr.22
s.Ecaterinovca 6282 lei
Lotulnr.23Coștangalia 
6468 lei
Lotulnr.24s.Hîrtop
11178 lei
Lotul nr.25 s.Ialpug
3849 lei
Lotulnr.26s.Prisaca
2484 lei
Lotul nr.27s .Javgur
24135 lei
Lotul nr.28 s.Maximeni
8784 lei
Lotul nr.29 s.Artimonovca 2580 lei
Lotul nr.30 s.Ialpujeni
8067 lei
Lotul nr.31 s.Merenfielid 8214 lei
Lotul.nr.32 s.Lipoveni
2976 lei
Lotul nr.33 s.Munteni
4287 lei
Lotul nr.34 s.Schinoșica
771 lei
Lotul nr.35 s.Albina
3675 lei
Lotul nr.36 s.Fetița
1668 lei
Lotulnr.37 s.Mereni
6585 lei
Lotul nr.38 s.IvanovcaNouă 11298 lei
Lotul ne.39 s.GuraGalbenei36576
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12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: loclități-
le din raionul Cimișlia

15.  Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista intreaga

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

Cel mai mic 

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 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 Formularulofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3.

Da

4 Garantiapentruoferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.4.

Da

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

Da/Nu

6 Neîncadrareaînsituațiilecedeterminăexcluderea 
de la procedura de atribuire, ce vin înaplicarea 
art. 18 din Legeanr. 131 din 03.07.2015. 
Declarațiepeproprierăspundere.

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

Da/Nu

7 Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de 
corupere. Declarațiepeproprierăspundere.

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

Da/Nu

8 Certificat de efectuaresistematică a plăţiiim-
pozitelor, contribuţiiloreliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

9 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinde-
rii/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 
obligaţiilecontractualefaţă de alţibeneficiari

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

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

Da/Nu

14

Disponibilitate de banilichizisau 
capital circulant, de 
resursecreditaresaualtemijloacefinanciare 
conform IPO14

[indicaţisumasauindicaţi“Nu se cere”dacă nu 
estecazul. Cifrarespectivă nu vadepăşisumanece-
sarăpentrufinanţareacontractuluipînă la mo-
mentulrecepţionăriiprimeiplăţi de cătreofertant 
conform contractului]

Exemplu: 50000 lei.

Da / Nu

15

Ciframedieanuală de afaceriînultimii 3 ani

[indicaţisuma, cifrarespectivăva fi stabilitaînpro-
porţie de 0,3-0,6 din valoareaestimatăfără TVA 
a contractului de achiziţiepublicăceurmează a fi 
atribuit, cu respectareaprincipiuluiasigurăriicon-
curenţeişicombateriiconcurenţeineloiale]

Exemplu:800000 lei.

Da/Nu

16
Lichiditategenerală

[indicaţivaloareacare va fi minim 100 procente].

Exemplu: Minim 100%

Da/Nu

17

Declarațieprivindexperiențasimilară

sau

Declarațieprivindlistaprincipalelorlucrăriexecu-
tateînultimulan 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

valoareacumulată a tuturorcontractelorexecu-
tateînultimulan de activitatesă fie egalăsaumai 
mare decîtvaloareaviitorului contract. Formularul 
F3.11

Da/Nu

18 Declarațieprivinddotărilespecifice, utilajulşie-
chipamentulnecesarpentruîndeplinireacorespun-
zătoare a contractului

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

Da/Nu

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

Da/Nu

20 Certificatul de atestaretehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

DaNu

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/nu

22

Informațiiprivindsubcontractanții

Formularul F3.14, acordul de subcontractare, 
precum șidupăcaz,Formuarulinformativ F3.8. 

Da / Nu

23
Informațiiprivindasocierea

Formularului F3.15, precum șiacordul de aso-
ciereîn care vorprecizadetaliatsarcinilecerevin-
fiecăruiasociat

Da / Nu

24 AvizulInspecției de Stat înConstrucții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da/nu

25 ManualulCalității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da/Nu
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26 Certificate de calitate a 
principalelormaterialeutlizate……….
[indicaţiexpresmaterialele]

Exemplu:ferestre cu profil din PVC

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da/Nu

27 Perioada de garanție a lucrarilor Exemplu: Min.  1 an. Max. 3 ani DaNu
28 Recomandări la contracteleprezentatepen-

trudemonstarealucrărilorsimilareexecutate 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.

DaNu

21. Operatoriieconomici 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:Direcției rationale pentru siguranța alimentelor Cimișlia

b) Adresa: or.Cimișlia str.Decebal 19

c) Tel: 069161299, 024123324

d) Fax: 

e) E-mail:sbacimislia@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Dascăl Ion.
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:
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]14.02.2017

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 oferteloror.Cimișlia str.Decebal 19

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

deschiderea ofertelor.
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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 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]; 

(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].
DirecţieiraionalepentruSiguranţaAlimentelorCimişlia
Adresapoştală: or. Cimişlia, str.Decebal 19
Telefon: 024122859
Cod IBAN:MD65TRPBAZ222990A01129AC
Cod: TREZMD2X
MinisterulFinanţelorTrezoreria de stat
Cod fiscal: 1013601000406

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]Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele _____persoane juridice__________________________________

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:420000 lei.
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Licitația publică 28/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Manta, r-nul Cahul

2. IDNO: ____1007601007033______________________________________

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 alimentare pentru instituțiile preșcolare din comuna Manta_____

6. Cod CPV: _15800000-_6_

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  produselor  alimentare____

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor __instituțiilor preșcolare din primăria comunei Manta_______

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

9. Modalităţi de plată: ___transfer_________________________________________________

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la pro-
cedura de achiziție ___licitație publică____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

15811100-7 Piine kg 5350 HG775 din03.07.2007

Din faina de griu calit.I

Greutatea de la 0.500gr pina la 1kg,fe-
liată,ambalată în folie

     2
15850000-1 Paste fainoase Kg 550 GOST87592 Calitatea superioara din 

făină de grîu, spaghete lungi, categoria 
A, în pungi de la 3pina la 5 kg.

3 03211900-2 Crupe porumb Kg 350 GOST572-60,calitatea superioara, am-
balate de la 1kg pina la 5kg

4
15112000-6 Pulpe de gaina Kg 1384 GOST 25391-82 sau PTMD 67-

00400053-033:2006 ,calitatea I, cu 
ferbere rapidă,in cutii de carton
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5 15612100-2 Faina de griu Kg 1100 SM 202:2000,calitate superioara,în  
saci de la 5 pina la 25kg

6 03142500-3 Oua de gaina buc 6820 SMS 89:199 de masa, categ.A ,mășca-
te,nu mai puțin de 63gr bucata.

7 15113000-3 Carne de porcina Kg 174 GOST 7724-77,fara slanina.in cutii de 
carton de la 10 pină la 15 kg

8

115112000-6 Fileu  de pui congelat Kg 450 PTMT67-00400053-033:2006,calitate 
superioara.in cutii de carton de la 1 kg 
pina2,5kg

9
15111100-0 Carne  de vită kg 110 GOST 779-55,categoria II, calitatea 

I,tranșată,fără os,cogelată în cutii de 
carton de la 5 pănă la 10 kg

10 15543000-6 Brinza cu chiag Kg 160 SMS 218:2001,45% grasime,în pungi 
de la 5kg pina la 10kg

11 15500000-3 Lapte   acru L 1150 GOST4929-842.5% in pachete de la 
0.5l pina la 1 l

12 15511100-4 Lapte pasterizat L 6880 GOST 13277-79,2.5% in pachete de 1 
litru

13 15512100-1 Smintina Kg 200 TU 10.02.789.09.89,10% in pachete 
de la 0.5 l pina la1litru

14 15542000-9 Brinza de vaci Kg 442 PT MD67-00400053-058:2006,de la 
18%, punga de la 2 kg pina la 12 kg

15

15530000-2 Unt Kg 433 GOST37-91,de la 72.5% fara adausuri 
de grasimi vegetale in cutii de carton 
de la 5kg pina la 10 kg

16 15613380-5 Fulgi de ovas kg 300 GOST21149-93,în ambalaj  de la 1 kg 
pina la 25 kg

17

03211000-3 Crupe de griu Kg 250 GOST276-60,în ambalaj  de la 1 kg 
pina

 la 25 kg

18 15625000-5 Crupa de gris Kg 350 GOST7022-97,în ambalaj  de la 1 kg 
pina la 25 kg

19 03221220-4 Mazare uscata Kg 450 PTMD6738869887,calitate superioa-
ră,în ambalaj de la 1 kg pina la 25 kg

20 03211400-7 Crupe de orz Kg 250 GOST5784-60,calitate superioară,în 
ambalaj de la 1 kg pina la 25 kg

21

15831000-2 Zahar Kg 1350 GOST21-94,de calitatae ,standart ,in 
saci de la 5kg pina la 50 kg

22 15421000-5 Ulei de rasarita L 350 GOST1129-33,rafinat ,in sticle de 
plastic de la 1 l pina la 5 litri

23 15331427-6 Pasta de rosii kg 200 SM247:2004,î n barcane de  sticla de 
la 0.350 gr pina la 0.900 gr

24 15321000-4 Suc L 600 SM183,limpezit ,in ambalaj  de la 1 li-
tru pina la  3 litri

25
15332200-6 Magiun kg 150 GOST6929-88,calitea  superioara,în 

borcane de sticla de la 0.400gr pina la 
0.900gr.

26 03221220-4 Mazare verde kg 100 GOST15842-90,în borcane  sticla de la 
0.400gr pina la 0.900  gr
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27
03311210-7 Peste congelat

Mintai 

Kg 140 GOST20057-96,fara cap,in cutii de 
carton de la 5 kg pina la 24kg

28 15841100-5 Cacao Kg 2 GOST108-76,ambalat in pachete de la 
0.100 pina la 0.500 gr

29 15870000-7 Frunza de dafin kg 1 GOST17594-81,ambalat in pachete de 
la 0.020gr pina la 0.100 gr

33 15872100-2 Chiper negru kg 1,6 GOST29050-91,macinat,ambalat pa-
chete de la 0.20 gr pina la 0.100gr

31
15614100-6 Orez Kg 450 GOST6292-93,rotund,șlefuit,calita-

taea I in ambalaj de la  1 kg pina la 25 
kg

32 03211900-2 Crupa de hrisca Kg 300 GOST5550-74,în ambalaj  de la  1 kg 
pina la 25 kg

33 15872400-5 Sare  iodata kg 245 GOST13830-97,gemă,în ambalaj de la 
1 kg pina la 25 kg

34 15871110-8 Oţet L 25 PTMD67-00411795-146:2001:SM 
196,de 6% In sticle de plastic de 1 l

35
15544000-3 Cașcavel kg 100 SM 218:2011sau GOST 76-16-85,bloc 

cu cheag tare,de la 50% grăsime ,am-
balat de la 1kg pînă la 5kg

36

15221000-3 Peste fileu Kg 560 GOST 2005796,ambalat in cutii  de 
carton de la 5 kg pina la 10 kg

37

15613311-1 Crupa arpacas Kg 250 GOST 26791-89,ambalat, de la1 kg 
pina la 25 kg

38 15613311-1 Crupa arnaut Kg 130 GOST26791-89calitate superioa-
ră,ambalat, de la1 kg pina la 25 kg

39 15851100-9 Taieței Kg 180 GOST 87592,în pachete de la  0.250 gr 
pina la 0.500gr

40 15615 Tarite Kg  100 In saci de la 5 pina la 25 kg

41 03221210-1 Fasole Kg 320 Uscate,albe,cu ferbere rapidă,în saci  
de la 1kg pina la 10 kg

42

15332410-1 Fructe uscate

(mere,prune)

kg 100 DSTU4275-2003,în pachete de la 1kg 
pînă la 2,5kg,coform normelor și regu-
lelor sanitare privind aditivii alimen-
tari nr.06,10,3,46 din 17.12.2001

43 03222320-2 Persici Kg 200 în lăzi de la 5 pină la 10 kg

44

03212100-1 Cartofi proaspeți Kg 4120 GOST26545-85Decalitate,întregi,cu-
rați,neatacați de vătămătări,cu diame-
tru nu mai mic de 5cm in plase de la 10 
pina la 20kg

45

03221113-1 Ceapa proaspătă Kg 1400 GOST 27166-86De calitate,curată,-
neatacată de vătămători,fără lovituri și 
deteriorări cu mărimea nu mai mică de 
4 cm ,in plase de la5 pina la 20 kg

46

03221112-4 Morcov

proaspăt

Kg 1300 GOST26767-85 de calitate,întreg,să-
nătos,neramificați,lipsiți de rădăcini 
secundare cu mărime de cel mai 
marediametru nu mai mic de 2,5cm,in 
plase de la 5 pina la 10kg

47
03221111-7 Svecla Kg 1100 GOST26766-85 de calitate,întreagă,-

curată,sănatoasă ,lipsiți de rădăcini se-
cundare,in plase de la 5 pina la 10 kg
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03221410-3   Varza  albă proaspătă Kg 2100 GOST26768-85De calitate,ăntreagă,-
sănătoasă,curată,nepătată,fără orice fel 
de materie străină vizibile,cu aspect, 
prospătă,in plase de la 10 pina la 20 kg

49

03222320-2 Mere proaspete Kg 2000 Proaspete,curate,neatăcate de vătă-
mători,fără lovituri și deteriorări,cu 
diametru în curmeziș nu  mai mic de 
6cm,în lazi de la 10kg pina la 20kg.

50 03221000-6 Usturoi Kg 10 SM243,uscat ,fără colte,în plase  dela 
1 pina la 3 kg

51 03221240-0 Rosii proaspete Kg 500 In lazi de la 5 pina la 10 kg.

52 15331100-8 Castravetiproaspeti Kg 500 In lazi de la 5 kg pina la 10kg

53 15331100-8 Bostanei Kg 120 In lazi de la 5 kg pina la 10kg,de calita-
te superioară 

54 03221230-7 Chiper proaspat Kg 400 De calitate ,in plase de la 5 pina la 15 
kg.

55 03222115-2 Stafide Kg 10 GOST29050,ambalat in pachete de la 
0.250gr pina la 1 kg

56
15800000-6 Drojdie uscata Kg 5 GOST28483-90,ambalat in pachete de 

la 0.100gr pina la 0.400gr

 57 15872200-3 Vanilina Kg 0.5 In pachete  de la 0.02 gr pina la 0.100gr

      58 15863200-7 Ceai Kg 5 GOST1937-90,ambalat in pliculete

      59 24313320-0 Bicarbonat de natriu pachete 10 GOST2156-76,ambalat in pachete de 
la 0,250gr pînă la 0,500gr.

60 15821200-1 Biscuiti pentru copii Kg 400 PTMD67-386530-96,ambalat de la 
1kg pina la 5kg

61 11812100-4 Covrigei Kg 225 HG775din03.07.2007,ambalat de la 
0.500gr pina la 6kg

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]________________________________

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi]________________________

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni]___zece luni (01.03.2017 pînă la 31.12.2017)

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni]10( zece luni)
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14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:                
_______instituțiile preșcolare din comuna Manta, r-nul Cahul ______

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: __pe poziții  ____________________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț fără  TVA 

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: _________________________________

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 /decizie de înregistrare a 
întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar
copie eliberat de banca deţinătoare de 
cont,confirmata prin aplicarea sematurii si a 
stampilei participantului.

Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova),confirmata prin 
aplicarea semnaturii si a stampilei participantului.

Obligatoriu

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

Obligatoriu

5. Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

6. Certificat de conformitate /(Declarația de 
conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acreditat 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 funcţio-
nare 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 deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu
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13 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

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

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15

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

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

16
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie 

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie : experienţa acumulată , 
performanţele ;

Obligatoriu

17
«Certificat de inspecție a calității cerealelor și 
a derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

18
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentru produsele de 
origine animalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002
Facultativ

21. Operatoriieconomici 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: _______primăria comunei  Manta r-nul Cahul_____

b) Adresa: _______r-nul Cahul com.Manta _____________________________________

c) Tel: ___029977417__

d) Fax: ____029977417_

e) E-mail: _primariamanta1732@gmail.com_____

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:____Violeta Hîncu –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: ____catrinf@mail.ru___________
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] 14.02.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________
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c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor]_____primăria comunei Manta, r-nul Cahul__

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: ___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]primăria comunei Manta, cu nota “Ga-
ranția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; Primăria comunei  Manta 

(b) datele bancare [indicaţi]; -Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat;
(c) codul fiscal [indicaţi]; 1007601007033;

(d) contul de decontare [indicaţi]; IBAN-MD73TRGDAH14313017320000;

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 226610;
(f) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X;

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].Cahul
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: _______450 000____
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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 loturi/
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 prevederile 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 achiziției 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 in-
terpretat 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 moment 
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 oper-
atorilor 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, re-
spectiv 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 frec-
vente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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  Cererea ofertelor de prețuri 100-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  Primăria  satului Crihana  Veche, rn Cahul                                                                                     

2. IDNO: 1007601006092

3. Tip procedură achiziţie:  Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Produse petroliere

5. Cod CPV: 09132000-3; 09134200-9

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor petroliere              [obiectul 
achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăriei  Crihana  Veche__________  

[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 pro-
cedura de achiziţie privind livrarea  următoarelor bunuri:
Nr, 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea 

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

1 09132000-3 BENZINA - A 95 litri 2400

2 09134200-9 MOTORINĂ litri 4700

6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: de la  15.01.2017 pînă la 31.06. 2017_

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

Nr, 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Date despre participant Original,confirmate prin semnătura şi ştampila 
Participantului,

Da

2 Oferta Original,confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului,

Da

3 Certificat de înregistrare Copia originalului emis de Camera Înregistrării 
de Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului,

Da

4 Certificat de atribuire a contului bancar Copia originalului eliberat de banca deţinătoare 
de cont,confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului,

Da

5 Certificare de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fis-
cal,confirmată prin semnătură şi ştampila Partici-
pantului,

Da

6 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura şi ştampila Par-
ticipantului,

Da

7 Certificate de conformitate a produsului,eli-
berate de Organismul Naţional de verificarea 
conformităţii  produselor

Copia originalului, confirmată prin ştampila şi 
semnătura Participantului,

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:  Primăria s. Crihana Veche,  raionul Cahul 

b) Adresa: Primăria satul Crihana Veche 

c) Tel: 0  299  72 2 15

d) Fax:  0299  72 2 15

e) E-mail:  primaria-crihana@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Zgîrcibaba Stepanida 

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă]  11:00

- pe: [data]  01.02.2017

- pe adresa: Primăria Crihana Veche, satul Crihana Veche, raionul Cahul, MD-3918, 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10.  Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut,  fără TVA, pe fiecare poziţie

11.  Termenul de valabilitate a ofertelor: [30zile],

12.  Garanţia pentru ofertă:  „Nu se cere” 

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de __-__%, în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii,

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
cererea ofertelor de preţuri 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.  Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 80 000,00________________
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Cererea ofertelor de prețuri 101-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.S. Editura de Imprimate”Statistica”
2. IDNO:  1002600033003
3. Tip procedură achiziție:  Cererea ofertelor de preţuri
4. Obiectul achiziției:  Hîrtia și carton pentru tipar
5. Cod CPV:  30197600-2, 30197630-1, 30197640-4
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  hîrtiei și carton pentru 
tipar conform necesităţilor  Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA” 
(în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
mijloace proprii (autofinanţare).
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 30197600-2 Carton pentru coperte kg 1 500 kg Densitatea: 250, 320 gr/m.p.
Format:  rulou 840 mm

2 30197630-1 Hîrtie offset 60 gr kg 5 000 kg Densitatea: 60 gr/m.p.
Format:  rulou 840 mm

3 30197630-1 Hîrtia offset 80 gr kg 5 000 kg Densitatea: 80 gr/m.p.
Format:  rulou 840 mm

4 30197630-1 Hîrtia offset 120 gr kg 1 000 kg Densitatea: 120 gr/m.p.
Format:  rulou 840 mm

5 30197630-1 Hîrtia de ziar kg 8 000 kg Densitatea: 45 gr/m.p.
Format:  rulou 840 mm

6 30197640-4 Hîrtie autocopiantă 
(albă) pachet 150 pachete

Densitatea: 53 gr/m.p.
Format:  430 mm*610 mm
500 file/pachet

7 30197640-4 Hîrtie autocopiantă 
(roz) pachet 50 pachete

Densitatea: 53 gr/m.p.
Format:  430 mm*610 mm
500 file/pachet

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: În tranşe pe 
parcursul anului, în termen de 2 (două) zile lucrătoare din data înaintării comenzii, 
la depozitul Beneficiarului (str. Uzinelor, 186, mun. Chișinău)

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

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

1 Oferta de prețuri Original. Confirmat prin aplicarea 
semnăturii si stampilei participantului. Da

2 Informații generale despre ofertant Original, cu ştampila şi semnătura 
Participantului Da

3
Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului Da

4
Certificat de conformitate sau alt certificat 
echivalent ce confirmă calitatea bunurilor – 
eliberat de către producător

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului Da

5 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului Da

6
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor și contribuţiilor, eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului Da



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

69

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:  Î.S. Editura de Imprimate”Statistica”
b) Adresa: MD 2001, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 34, bir. 5
c) Tel: 022 274 180
d) Fax: 022 274 180
e) E-mail: ravineala@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ravineală Alexandra-vicedirector

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: 10:00 
- pe: 01.02.2017 
- pe adresa: Î.S. Editura de Imprimate “STATISTICA”

MD 2001, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 34, bir. 5
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut propus pe poziții
Valuta şi modul de achitare: în lei MD, prin virament în termen de 30 (treizeci) zile 

calendaristice din momentul livrării bunurilor, în baza facturii fiscale prezentate

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: 

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  390 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 102-op/2017

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Dubăsari

IDNO: 1013601000299

Tip procedură achiziție:procedura de achiziţie prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere sanitar-veterinară

Cod CPV   85200000____-_1_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării servicii de supraveghere                   sani-
tar-veterinară________________________________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:   Buget de St
at______________________________________.

[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:
r. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor soli-

citate
Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solici-

tată, Standarde de referinţă

85200000-1

serviciile necesare
I.CERCETĂRI DIAGNOSTICE

a)BOVINE capete

Tuberculoză /TU/ 1494
Tuberculoză /TC/ 5
Leucoză ser. /RID/ 1436
Bruceloza Rozbengal test /I/ 1436
Boala limbii albastre 5
Febra aftoasă ser. 10
b)PORCINE capete

Bruceloza ser. (vieri, scroafe) 40
Leptospiroza ser 40
PPC(ser) prezenţa anticorpilor 100
Febra aftoasă ser. 10
Pesta porcina africana ELIZA ser. 100
c)OVINE capete

Bruceloză ser ovine 30
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Epididemita infecţioasă ser. 4 Lotul nr.1

Satul Ustia

Lotul nr.2

Satul Holercani

Lotul nr.3

satulMarcăuţi

Lotul nr.4

Satul Molovata

Lotul nr.5

Satul Oxentea

Lotul nr.6

Satul Cocieri

Lotul nr.7

Satul Molovata Nouă

Lotul nr.8

Satul Vasilevca

Lotul nr.9

Satul Coşniţa

Lotul nr.10

Satul Pîrîta

Lotul nr.11

Satul Pohrebea

Lotul nr.12

Satul Doroţcaia

Febra aftoasă ser. 5

Boala limbii albastre 5

d) CAPRINE capete

Bruceloza ser. caprine 2100

Febra aftoasă ser. 10

Boala limbii albastre 20

f)PĂSĂRI capete

Newcastle ser. prezenţa anticor. 100

I.A. gospodării -gaini 275

I.A gospodarii(,raţe,gîşte) 275

Influenţa aviară fauna sălbatică 10

g)ALBINE capete

Varooza 35% din efectiv 534

Loca Americană 35% din efectiv 534

Loca Europeană 35% din efectiv 534

II.VACCINĂRI

a)BOVINE capete

Antrax I 1475

b)PORCINE capete

Pesta clasică porcină I 1800

Pesta clasică porcină II

c)OVINE capete

Antrax I 300

d) CAPRINE capete

Antrax I 2100

e)CABALINE capete

Antrax I 220
f)PĂSĂRI capete

La Sota I 100000

La Sota II 40000

g)CÎINI capete

Rabia 13220

DEZINFECŢIE profilactice  m2

- de necesitate 1000
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Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _________________________________
_________________________________

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 Emis de Camera Înregistrării de Stat, confir-
mată 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 Inspectoratu-
lui Fiscal al Republicii Moldova)

obligatoriu

4 Licenţa de activitate- copie Confirmată prin semnătura şi ştampila partici-
pantului

obligatoriu

5 Autorizaţie sanitar veterinară Eliberat de DRSA obligatoriu

6 Declaraţia privind conduita etică şi neimpli-
carea în practici frauduloase şi de corupere

Conform (F3.4) din documentaţia Standart obligatoriu

7 Certificat de atestare a specialiştelo veteri-
nari-copia originalului, confirmată prin ştam-
pila şi semnătura Participantului 

Eliberat de Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare

obligatoriu

8 Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de achizi-
ţie-original

Eliberat de Participant, care reflectă următoa-
rea informaţie:

•	 Experienţă similară acumulată, per-
formanţele ofertantului (numărul 
contractului şi data încheierii);

•	 Numărul angajaţilor 

•	 Dotarea tehnică (deţinerea unui spaţiu 
necesar autorizat sanitar veterinar 
pentru prestarea serviciilor sanitar-ve-
terinare etc.)

obligatoriu

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:

1 Certificat care confirmă neaplicarea sancţiu-
nilor penale (cazier juridic) faţă de funcţiona-
rii Participantului

Eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care 
reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiu-
nilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani

la solicitare

2 Certificat care confirmă neaplicarea sancţi-
unilor administrative şi disciplinare faţă de 
funcţionarii Participantului -original

Eliberat de Participant, care reflectă informaţia 
despre neaplicarea sancţiunilor administrative 
şi disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;

la solicitare

3 Copia standardelor de referinţă pentru măr-
furile şi serviciile propuse, confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului;

la solicitare

4 Recomandaţii -original original la solicitare

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Dubăsari

Adresa: s. Ustia, r-nul Dubăsari, str. Păcii,27

Tel: 0248 55 280

Fax: 0248 55 280
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E-mail: drsa.dubasari@ansa.gov.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Botnariuc Leonid, şef serviciul sănătatea şi 

                                                                    bunăstarea animală

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

pînă la: 11:00

pe: 06.02.2017 

pe adresa: s. Ustia, r-nul Dubăsari, str. Păcii,27. Direcţia Raională pentru Siguranţa

                 Alimentelor Dubăsari

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 12 zile

Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 205000-00 lei
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Nr.
 d/o

Denumirea documentului/
cerinţei

Cerinţe suplimentare faţă de document

1 Certificat de înregistrare Copie, autentificată cu semnătura și ștampila Companiei 
„Corespunde originalului”

2 Informație privind experiența 
în domeniul prestării serviciilor 
similare

În formă liberă

3 Oferta În original, semnată de persoana autorizată cu drept de 
semnătură și ștampila Companiei, după modelul din anexa nr. 
1 la prezentul anunț de participare

Cererea ofertelor de prețuri 103-op/2017
1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal
2. IDNO: 1009601000050
3. Tipul procedurii de achiziţie: cererea ofertelor de preţuri 
4. Obiectul achiziţiei: servicii tipografice și de machetare a Raportului Centrului Național pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2016
5. Cod CPV: CPV 79800000-2

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor tipografice și de machetare 
a Raportului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru anul 
2016, conform necesităţilor CNPDCP, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară - anul 2017.
Suma necesară este alocată în bugetul Centrului pentru anul 2017, din sursele bugetului de stat.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:

Nr.
 d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

standarde de referinţă

1

79
80

00
00

-2

Servicii de design a copertei Raportului 
Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal pentru anul 
2016

exemplare 200 

Coperta: 4 pagini, 4+4 
culori, hîrtie cretată 250 

gr/m², 

2

Servicii de machetare a Raportului 
Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal pentru anul 
2016

Formatarea Raportului, 
care conține pe lîngă text, 
și poze, diagrame, tabele, 

exemple de cazuri.
Font 12, interval 1,5.

3

Servicii de tipărire a Raportului 
Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal pentru anul 
2016

Imprimare față/verso, 
format A4, hîrtie cretată 

115 gr/m², tipar text 
4+4 culori, broșată cu 

termoclei. Bloc interior 150 
pagini.

6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale:
Serviciile vor fi prestate integral în termen de maxim 7 zile lucrătoare din momentul înregistrării 
Contractului de către Trezoreria teritorială Chișinău, dar nu mai tîrziu de 06 martie 2017.

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:

Denumirea autorităţii contractante: Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48
Tel: 022811807, 079677798
Fax: 022820810
E-mail: finante@datepersonale.md și centru@datepersonale.md 
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Levinschi Vera, specialist principal în Direcția economico-
financiară și planificare

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la (ora exactă): 10:00
- pe (data): 06.02.2017
- pe adresa (denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor 
(biroul): Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, mun. Chişinău, str. Serghei 
Lazo, 48, bir. 115.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau preţul 
cel mai scăzut): cel mai mic preţ.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor (numărul de zile): Oferta este valabilă 30 zile de la termenul 
limită de depunere a ofertei.

12. Garanţia pentru ofertă (se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere”): 
Nu se cere

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 50.0 mii lei.

Anexa nr. 1

_____________________________________ 
(denumirea Companiei) 

OFERTĂ
Către __________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
1. Examinînd cerințele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, expuse în invitația de participare, 
subsemnaţul,________________________________________ _____Director/un alt reprezentant cu drept 
de semnare al __________________________________________________
(denumirea, numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din invitația de participare mai sus menţionată, să 
executăm__________________________________________________________,
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(denumirea serviciilor)
Cod CPV ___________-__, pentru suma totală de _________________________________________ lei, 
inclusiv TVA.
(suma în litere şi în cifre)                                  

Detalierea prețului se prezintă în tabelul ce urmează:
Nr.
d/o Denumirea serviciilor Cod CPV Cerinţele Cantitatea 

Prețul propus 
fărăr TVA/cu 
TVA

1.

Servicii de design a 
copertei Raportului 
Centrului Național pentru 
Protecția Datelor cu 
Caracter Personal pentru 
anul 2016

79800000-2

Coperta: 4 pagini, 4+4 culori, 
hîrtie cretată 250 gr/m², 

200 ex.2.

Servicii de machetare 
a Raportului Centrului 
Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter 
Personal pentru anul 2016

Formatarea Raportului, care 
conține pe lîngă text, și poze, 
diagrame, tabele, exemple de 
cazuri.
Font 12, interval 1,5.

3.

Servicii de tipărire a 
Raportului Centrului 
Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter 
Personal pentru anul 2016

Imprimare față/verso, format A4, 
hîrtie cretată 115 gr/m², tipar text 
4+4 culori, broșată cu termoclei. 
Bloc interior 150 pagini.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să respectăm condițiile de prestare 
a serviciilor, și anume: Serviciile vor fi prestate integral în termen de maxim 7 zile lucrătoare din momentul 
înregistrării Contractului de către Trezoreria teritorială Chișinău, dar nu mai tîrziu de 06 martie 2017.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile de la termenul limită de 
depunere a ofertei.

Data____________/__________/___________

Numele, prenumele ______________________________________
, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele___________________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,                                                               
_______________________________  
(semnătura autorizată)
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Cererea ofertelor de prețuri 104-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Ocnița 
2. IDNO: 1013601000211
3. Tip procedură achiziție: prin cererea ofertelor de prețuri 
4. Obiectul achiziției: achiziţionarea serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară
5. Cod CPV: 85200000-1
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de supraveghere 
sanitar-veterinară
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Ocnița     [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
[Bunurile/serviciile necesare]

LOTUL nr. 1 Bîrladeni

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 85 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 85 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză  de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 85 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 19 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 16 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 180 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 3900 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 677 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr2 s. Rujnița
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85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 615 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 615 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 796 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 80 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 26 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 220 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 4300 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 620 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr3 s. Paladea

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 68 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 68 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 27 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 35 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 68 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 259 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 35 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 17 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 180 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 3500 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 430 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr4 s. Grinăuți-Raia
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85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 117 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 117 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 45 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 70 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 117 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 416 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 70 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 26 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 120 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 3100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 400 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr5 s. Grinăuți-Moldova

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 154 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 154 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 154 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 15 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 120 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 4500 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 620 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr6 s.gara Rediul-Mare  

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 70 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 70 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1
Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 71 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 60 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 1800 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 291 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr7 s.Mihalașeni  

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 380 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 380 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză de la bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 27 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 7 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 387 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 271 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 7 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 70 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 280 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 4200 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 550 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr8 s.Grinăuți-Mihalașeni

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 600 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 50 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr9 s. Dînjeni

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 400 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 400 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leucoză hem de la 
bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 18 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 39 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 430 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 141 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 39 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 74 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 370 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2600 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 724 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr10 s. Grinauți-Dînjeni

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 21 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 600 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 40 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 11 s. Ocnița

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 570 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 570 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leucoză hem de la 
bovine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1
Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 75 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 21 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 578 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 690 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 21 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 51 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 400 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 7620 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 600 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 12 s. Maiovca

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 48 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 48 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 48 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 11 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 60 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 1100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 243 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 13 s. Otaci

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 25 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 25 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 17 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1
Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 27 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 17 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 160 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 1400 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 319 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 14 s. Sauca

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 232 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 232 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leucoză hem  de la 
bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leptospiroză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 40 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 14 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 65 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 232 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 500 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 65 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 75 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 180 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 9000 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 718 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 15  s. Unguri

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 38 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 38 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 40 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 14 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 40 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 3500 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 800 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 16 s. Vălcineț

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 23 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 13 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 80 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2000 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 611 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 17 s. Berezovca

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 30 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 1100 Regulament aprobat prin ordinul 
ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 189 Regulament aprobat prin ordinul 
ANSA nr.240 din 13.12.13

LOTUL nr 18 s. Calarașeuca

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 40 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 40 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 7 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 45 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 7 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 60 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2700 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 700 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 19 s. Codreni

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 76 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 76 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 76 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 11 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2000 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 500 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 20 s. Mereșeuca

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 87 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 87 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leptospiroză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 87 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 22 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 17 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 180 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2600 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 423 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 21 s. Lencauți

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 35 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 35 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 35 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 31 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 12 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 180 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 3163 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 450 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 22 s. Verejeni

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 102 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 102 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13



24 IANUARIE 2017, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.7

87

85200000-1
Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa

85200000-1 4 Regulament aprobat prin ordinul 
ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 102 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 58 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 25 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2800 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 400 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 23 s. Gîrbova

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 130 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 130 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leptospiroză  de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 9 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 288 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 132 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 86 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 288 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 23 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 240 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2800 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 450 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 24s.Corestouți  

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 188 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 188 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leucoză hem de la 
bovine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1
Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 51 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 188 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 48 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 51 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 8 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 350 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 4000 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 680 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 25 s. Clocușna

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 350 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 350 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 75 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 58 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 381 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 621 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 58 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 9 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 380 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 5900 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 1010 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 26 s. Hădărăuți

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 202 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 202 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leucoză hem de la 
bovine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leptospiroză de la 
porcine capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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85200000-1
Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 25 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 59 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 202 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 174 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 59 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 20 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 550 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 6100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 723 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr27 s. Bîrnova

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 190 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 190 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leucoză hem de la 
bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la leptospiroză de la 
porcine capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 25 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 9 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 198 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 236 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 9 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 23 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 120 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 4900 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 590 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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LOTUL nr 28 s.Lipnic

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 150 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 150 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Blutonge ser. (RID) 
de la bovine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 4 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 80 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 81 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 152 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 700 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 81 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 26 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 350 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 7100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 600 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr29 s. Paustova

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 25 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 25 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 7 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la epididimit 
infecțioase  ser. de la berbeci capete 1 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 13 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 28 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 70 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 13 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 160 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2000 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 220 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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LOTUL nr30 or. Ocnița

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 32 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 32 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 51 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 32 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 51 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 3 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 120 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 3100 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 928 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 31 or. Frunză

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 37 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 6 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 37 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 30 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 500 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 24 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
LOTUL nr 32 s. Naslavcea

85200000-1
Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la 
bovine capete 31 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13

85200000-1
Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) 
de la bovine capete 31 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la bruceloză de la 
porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor PPC de la porcine capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la Pesta Porcina 
Africana  de la porcine elisa capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la prezența 
anticorpilor Nevcastle de la păsări capete 2 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(galinacee) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1

Recoltarea probelor la influența aviară ser. 
de la păsări(palmipedi) capete 10 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 39 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 5 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 60 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea păsări contra B Newcastle capete 2700 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
85200000-1 Vaccinarea contra rabia  la cîine capete 420 Regulament aprobat prin ordinul 

ANSA nr.240 din 13.12.13
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5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _pînă la 31.12.2017 în localitățiile 
r-lui Ocnița  

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

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: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Ocnița 
b) Adresa: Ocnița str. Ciuguraș 3
c) Tel: +37327122885
d) Fax: +37327122885
e) E-mail: drsa.ocnita@ansa.gov.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Moroșan Anna

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]06.02.2017
- pe adresa: Direcția raională pentru Siguranța Alimentelot,or.Ocnița, str.Ciuguraș,3 biroul 1. 
Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau 
prețul cel mai scăzut]. Prețul cel mai scăzut

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de 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 la adresa : [indicați adresa]

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 300732,45 lei

d 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 Informaţionale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Obligatoriu

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

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

Obligatoriu

Licenţa de activitate Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

Certificat de atestare Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

Autorizaţia sanitar-veterinară de 
funcţionare

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

Avizul medicului veterinar oficial privind îndeplinirea 
măsurilor strategice prestate în anul 2015

Original Obligatoriu

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

Original- confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu
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Cererea ofertelor de prețuri 105-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

2. IDNO: 1007601000850

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Detergent şi substanţe igienice

5. Cod CPV: 39800000-0

    Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării: detergentului şi substanţelor igienice 
conform necesităţilor:  Internatului psihoneurologic mun. Bălţi  (în continuare – Cumpărător) pentru peri-
oada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul de stat.

   Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

ciilor solicitate
Unitatea 

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

39831200-8 Anticalcar praf kg 240 Pachet 0,5 kg, pentru maşină de spălat 
automată

33711100-8 Apă de tualetă/bărbaţi buc. 260 Pînă la 100ml - bucata

39831200-8 Balsam pentru clătirea 
rufelor/ automat litri 600 1,0  Litru – Buc.

39224320-7
Burete igienice pentru 
bucătărie (maxi  nu mai mici 
decît 6*9 cm)

pachete 1000 5-Buc. – pachet, de mărime - maxi

3371190-6 Cartuş pentru dispenser 
săpun-spumă TORK Buc. 200 2500dz/1000ml/incolor

3376000-5 Cartuş pentru rolă prosoape/
pt dispenser TORK Buc. 200 2 straturi, 150cm*21cm, albă. Cu fixator 

din masă plastică dintr-o parte

39831200-8 Detergent manual 2 în 1 kg. 1400 Detergent + Balsam, pachet nu mai 
mare de 1 kg.

33721100-1 Dispozitive de ras din metal 
pentru lame Buc. 50 dispozitiv din metal

33721100-1 Dispozitive de ras, de unica 
folosinţă cu 3 lame Buc. 7200 cu 3 lame, dispozitiv din masă plastică

33761000-2 Hîrtie de viceu Buc. 7400 Nu mai puţin de 65 metri – buc.

33761000-2 Hîrtie igienică pentru dispen-
ser TORK Buc. 60 1 strat, 200m*10cmfp, natural, universal

39831240-0 Înălbitor lichid pentru ţesături 
albe/ maşină automat Litri 600,0 pentru maşină automat, 1,0 l  – Buc.

33721100-1 Lame de ras pachete 600 5 bucăţi - pachet

39224320-7 Lavete pentru uz casnic Buc. 2500 0,35*0,38

18141000-9 Mănuşi pentru gospodărie Perechi 300 Din latex, mărimea L

39811110-4 Odorizant de interior Buc. 500 300 ml  – Buc., cu aromă:prospeţime de 
mare

33711720-0 Pastă de dinţi Buc. 2600 Pînă la125ml pe bază de ierburi

33711800-5 Pămătuf de berberit Buc. 30 cu fire naturale, de mărime- mare

33711710-7 Pereuţă de dinţi Buc. 2200 cu fire naturale
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39831240-0 Praf pentru curăţirea 
suprafeţelor dure kg. 600 0,5 kg – Buc.

19640000-4 Saci pentru gunoi 160 litri Ruloane 360 160 litri

19640000-4 Saci pentru gunoi 240 litri Ruloane 200 240 litri

19640000-4 Saci pentru gunoi 30buc/35 
litri Ruloane 550 30buc/35 litri

19640000-4 Saci pentru gunoi pînă la 35 
litri – de culoare galbenă Ruloane 20 pînă la 35 litri de culoare galbenă

33711900-6 Săpun de rufe kg. 2000 250 gr. – bucata, 72% natural

33711900-6 Săpun de tualetă kg. 1200 150 gr. – bucata, fiecare bucată în 
ambalaj 

33711900-6 Săpun lichid Buc. 1000 0,5 litri buc., cu pompă - dozator

39224320-7 Sîrmuliţe pentru curăţirea 
veselei Buc. 200 rotunde

39831600-2 Soluţie Contramucigai Buc. 150 0.5 litri - bucati, сu pompă

39831240-0 Soluţie pentru curăţirea 
suprafeţelor din sticlă Buc. 300 500 ml  – Buc.

39831600-2 Soluţie pentru curăţirea 
viceelor Litri 800 1,0 l  – Buc.

39831240-0 Soluţie pentru pardosele Litri 300 Antibacterială, 1 litru bucata

39831200-8 Soluţie pentru spălarea 
veselei Litri 600 500 ml  – Buc.

39831200-8
Soluţie+balsam pentru veselă  
pentru maşină de spalat 
vesele automată

Litri 200 pentru maşină de spalat vesele automată 
soluţie+balsam

33711810-8 Spumă de ras Buc. 200 200 ml. - bucata

33711610-6 Şampon kg. 1300 pe bază de ierburi, 250 gr. - bucata

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: pînă la 31.12.17. Internatul psihoneu-
rologic mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4, depozitul central.

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare față de document Obligativitatea

Oferta original; Obligatoriu

Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Mi-
nisterul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Obligatoriu

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

Certificate de conformitate
– copii –  eliberat de Organismul Naţional de Ve-
rificare a conformităţii produselor, confirmată prin 
ştampila şi semnătura Participantului

Obligatoriu

Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanţ copie confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului Obligatoriu

Date despre participant original Obligatoriu

Certificat de efectuare sistematică a plăţii, 
impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilita-
tea certificatului - conform cerinţelor Inspectora-
tului Fiscal al Republicii Moldova);

Obligatoriu

Lista fondatorilor operatorilor economici - nume, prenume, cod personal Obligatoriu
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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: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

b) Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4

c) Tel: 0-231-2-51-45; 079410239

d) Fax: 0-231-2-72-69

e) E-mail: internatbalti@mail.ru 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Olga Nicolenco, specialist achiziţii publice.

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă]11:00

- pe: [data]01.02.2017

- pe adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4, administraţia, biroul nr. 1.

Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut cu respectarea cerinţelor obligatorii.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanţia pentru ofertă: „Nu se cere” 

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 400 000,00 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 106-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.S. Editura de Imprimate”Statistica”
2. IDNO:  1002600033003
3. Tip procedură achiziție:  Cererea ofertelor de preţuri
4. Obiectul achiziției:  Butelii PET
5. Cod CPV:  30197600-2, 30197630-1, 30197640-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  butelii (sticle) PET cu capace pentru băuturi 
răcoritoare (carbogazoase și necarbogazoase) conform necesităţilor  Întreprinderii de Stat Editura de 
Imprimate „STATISTICA” (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma 
necesară din: mijloace proprii (autofinanţare).

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 39225710-5

Butelii (sticle) PET 
cu capace pentru 
băuturi răcoritoare 
(carbogazoase și 
necarbogazoase)

Buc. 225 000

Volum: 1,5 litri
Gramaj: 31-33 gr.
Presiunea CO2: 2.8-3.5 bar
Forma: țuguiată sub mînă din partea 

de sus
Culoarea: străvezie
Diametru capac: 28 mm PCO 1810

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: În tranşe pe parcursul anului, în 
termen de 2 (două) zile lucrătoare din data înaintării comenzii, de la depozitul Vînzătorului

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

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

1 Oferta de prețuri Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului. Da

2 Informații generale despre ofertant Original, cu ştampila şi semnătura 
Participantului Da

3 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului Da

4 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent 
ce confirmă calitatea bunurilor

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului Da

5 Aviz sanitar Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului

6 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

7 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor 
și contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal

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:  Î.S. Editura de Imprimate”Statistica”
b) Adresa: MD 2001, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 34, bir. 5
c) Tel: 022 274 180
d) Fax: 022 274 180
e) E-mail: ravineala@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ravineală Alexandra-vicedirector

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:
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- pînă la: 11:00 
- pe:  01.02.2017
- pe adresa: Î.S. Editura de Imprimate “STATISTICA”

MD 2001, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 34, bir. 5
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut propus pe poziții

Valuta şi modul de achitare: în lei MD, prin virament în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din 
momentul primirii bunurilor, în baza facturii fiscale prezentate

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: 

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  330 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 107-op/2017

1.        Autoritatea contractantă:  Inspectoratul de Poliție Rîșcani mun. Chișinău;

2.        Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul de Poliție Rîșcani mun. Chișinău

3.        Obiectul achiziţiei: servicii de curățenie interioară şi exterioară

4.       Cod CPV  90910000-9;

5.      Scopul achiziţiei: conform necesităţilor Inspectoratul de Poliție Rîșcani mun. Chișinău 

6.       Informaţie financiară:

 Sursa de finanţare: Bugetul de stat;

7.        Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor: pe parcursul anului 2017;

8.        Cerințele față de ofertant:

a)     Menţinerea clădirii în condiţiile sanitaro-igienice corespunzătoare;

b)     Efectuarea curățeniei în spaţiile comune (săli, grupuri sanitare, holuri, birouri, scări);

c)     Respectarea normelor de securitate şi sănătatea muncii.

10.    Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de   06.02.2017, orele 10:00;

11.    Ofertele se prezintă pînă la data de 06.02.2017 , orele 10:00 pe adresa mun. Chişinău, str. Miron Costin 5/1;

12.    Participanţii asigură efectuarea curățeniei interioare şi exterioară;

13.    Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii 
deciziei privind determinarea persoanelor cîștigătoare;

14.    Condiţiile de contractare:

·      contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi persoana cîştigătoare în termen de 10 zile de la 
data determinării cîştigătorului;

15. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

•	 Copiacertificatului de înregistrareaîntreprinderiiemis de către Camera Înregistrării de Stat.

•	 Licenţa de activitate.

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

•	 Asigurarea cu personal.Pachetul de documente obligatoriu:

·        Copia buletinului de identitate;

·        Copia carnetului de munca;

·        Certificat medical forma-86 U.

•	  situaţia financiară  (pe  baza datelor din ultimul bilanţ) 

•	 certificat de la organele Inspectoratului Fiscal  privind datoriile la buget şi Fondul Social.

16.  Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 170 400 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 108-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Medicină Legală

2. IDNO: 1006601004105

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe 

pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomuni-
caţii şi pentru echipament audiovizual

5. Cod CPV: 50300000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Serviciilor de reparare şi de întreţinere şi 
servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de teleco-
municaţii şi pentru echipament audiovizual

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Centrului de Medicină Legală, (în continuare – Cumpărător)

[denumirea autorităţii contractante] 

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.po-
zitiei Cod CPV Denumirea bunurilor / serviciilor Unitatea de 

măsură
Cantita-

tea
Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

I. Denumirea bunurilor

CARTUŞE

1 50300000-8 Canon 2900 bucăţi 1 compatibile
2 50300000-8 Canon 3010 bucăţi 1 compatibile

3 50300000-8 HP 1010,HP 1018,HP 1020,HP 1022 bucăţi 1 compatibile

4 50300000-8 HP P2035 bucăţi 1 compatibile

5 50300000-8 Canon 3250 bucăţi 1 compatibile
6 50300000-8 HP p2035 bucăţi 1 compatibile
7 50300000-8 Canon 3060 bucăţi 1 compatibile
8 50300000-8 Canon 6310dn bucăţi 1 compatibile
9 50300000-8 Copiator Xerox 3119 bucăţi 1 compatibile

10 50300000-8 Copiator Canon 6317 bucăţi 1 compatibile

11 50300000-8 Canon FC 208 bucăţi 1 compatibile

12 50300000-8 Copiator Xerox 5222 bucăţi 1 compatibile

13 50300000-8 Xerox 3220 bucăţi 1 compatibile

14 50300000-8 Copiator Xerox 3119 bucăţi 1 compatibile
15 50300000-8 Copiator Xerox 4250 bucăţi 1 compatibile
16 50300000-8 Copiator Xerox 6505 bucăţi 1 compatibile
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17 50300000-8 Canon 6030 bucăţi 1 compatibile
18 50300000-8 HP 6310 DN bucăţi 1 compatibile
19 50300000-8 Canon 2900 bucăţi 5 originale
20 50300000-8 Canon 3010 bucăţi 5 originale
21 50300000-8 HP 1010,HP 1018,HP 1020,HP 1022 bucăţi 5 originale
22 50300000-8 HP P2035 bucăţi 1 originale
23 50300000-8 Canon 3250 bucăţi 1 originale
24 50300000-8 HP p2035 bucăţi 1 originale
25 50300000-8 Canon 3060 bucăţi 1 originale
26 50300000-8 Canon 6310dn bucăţi 1 originale
27 50300000-8 Copiator Xerox 3119 bucăţi 1 originale
28 50300000-8 Copiator Canon 6317 bucăţi 1 originale
29 50300000-8 Canon FC 208 bucăţi 1 originale
30 50300000-8 Copiator Xerox 5222 bucăţi 1 originale
31 50300000-8 Xerox 3220 bucăţi 1 originale
32 50300000-8 Copiator Xerox 3119 bucăţi 1 originale
33 50300000-8 Copiator Xerox 4250 bucăţi 1 originale
34 50300000-8 Copiator Xerox 6505 bucăţi 1 originale
35 50300000-8 Canon 6030 bucăţi 1 originale
36 50300000-8 HP 6310 DN bucăţi 1 originale

PIESE DE SCHIMB

37 50300000-8 Val magnetic bucăţi 5

38 50300000-8 Corotron bucăţi 5

39 50300000-8 Dram Copiator XEROX 5222 bucăţi 1

40 50300000-8 Pelicula termica bucăţi 2

41 50300000-8 CD/DVD bucăţi 200

42 50300000-8 Cablu UTP cat,5E bucăţi 5 (305m)

43 50300000-8 RJ 45 (conectori) bucăţi 300

44 50300000-8 Surge protector(filtru)5 socket bucăţi 2 (1.8m)
45 50300000-8 Surge protector(fitru)5 socket bucăţi 2 (3.0 m)
46 50300000-8 Surge protector(filtru)5 socket bucăţi 2 (5.0 m)
47 50300000-8 Block de alimentarePC(PSU) bucăţi 1 (400W)

48 50300000-8 Block de alimentare PC (PSU) bucăţi 1 (450W)

49 50300000-8 Block de alimentare PC(PSU) bucăţi 3 (500W)

50 50300000-8 Block de alimentareSwich, Router bucăţi 3

51 50300000-8 Adapter DB15F TO DVI M bucăţi 1

52 50300000-8 Cable DVI M TO DVI M bucăţi 1

53 50300000-8 Cable DVI M TO VGA M bucăţi 1

54 50300000-8

Cable Extension USB3.0 Esperanza

EB157, 2 m, A-A M/F A-plug A-socket, 
Gold-plated contacts

bucăţi 1

55 50300000-8 Cable IDE 80 pin x 3, 48 cm, Ultra ATA 133 bucăţi 5

56 50300000-8 Cable, CC-PSU-6 internal power adapter 
cable for PCI express bucăţi 5

57 50300000-8 3.5» / 2.5» USB 3.0 docking station for 2.5 
and 3.5 inch SATA hard drives bucăţi 1
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58 50300000-8 CPU Switch Automatic, 4 PCs «CAS-441» bucăţi 1

59 50300000-8 D-Link DKVM-4K bucăţi 1

60 50300000-8 Network Tool Kit (63 pcs)       TK-ELECC bucăţi 1

61 50300000-8 Cable Organizers (nylon ties) 100mm 2.5mm 
with labels, bag of 100 pcs bucăţi 1

62 50300000-8 2.5» SSD  120GB-SATA-III 6Gb/s bucăţi 1

63 50300000-8 3.5» HDD  500GB-SATA bucăţi 15

64 50300000-8 3.5» HDD  2 TB -SATA bucăţi 1

65 50300000-8 SD flash 16 GB bucăţi 1

66 50300000-8 Cooler    S1155, S1156, S775 bucăţi 3

67 50300000-8 8-port 10/100Mbps Desktop Switch bucăţi 3

68 50300000-8 Access Point, 802.11b/g/n, up to 300Mbps bucăţi 2

69 50300000-8 Router WI-FI bucăţi 1

70 50300000-8 Cablu conectare imprimanta USB bucăţi 5

71 50300000-8 Keyboard Standard USB/ PS 2 bucăţi 10

72 50300000-8 Mouse Standard USB/ PS 2 bucăţi 10

73 50300000-8 Mouse Radio USB bucăţi 1

74 50300000-8 8-port 10/100Mbps  POE Switch bucăţi 1

75 50300000-8 Camera ip Planet ICA-H312 bucăţi 1

76 50300000-8 Camera ip Planet ICA-HM131 bucăţi 1

77 50300000-8 Cable Serial ATA 48 cm, Data and Power bucăţi 5

78 50300000-8 Placa de baza S1155, S1156, S775 bucăţi 10

79 50300000-8 Baterii 600 VA pentru UPS bucăţi 40

CERNEALĂ

80 50300000-8 Ink Canon IP 3600 bucăţi 6 (cernealăCompatibil) (500ml)
(1 culoare)

81 50300000-8 Epson L 800 bucăţi 4
(cernealăOriginal) 

(70ml)(1 culoare)

82 50300000-8 Epson L 800 bucăţi 30
(cerneală Compatibil)

(500ml)(1 culoare)

83 50300000-8 Lichid profilaxie jet bucăţi 20

II. DENUMIREA SERVICIILOR

SERVICII DE REPARAŢIE

84 50300000-8 Reparaţie imprimantă A4 servicii 1

85 50300000-8 Reparaţie bloc de alimen Notebook HP Elite-
Book 8460 P servicii 1

86 50300000-8 InlocuireBaterii 600 VA pentru UPS servicii 20

87 50300000-8 Block de alimentarePC(PSU) (450W) servicii 1

88 50300000-8 Reparaţie notebook EliteBook 8460 P servicii 1

89 50300000-8 Reparaţie Canon G12 servicii 1
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90 50300000-8 Reparaţie Canon 2900 servicii 1

91 50300000-8 Reparaţie Canon 3010 servicii 1

92 50300000-8 Reparaţie Canon 3250 servicii 1

93 50300000-8 Reparaţie Canon 3060 servicii 1

94 50300000-8 Reparaţie Canon 6310dn servicii 1

95 50300000-8 Reparaţie HP 1010 servicii 1

96 50300000-8 Reparaţie HP 1018 servicii 1

97 50300000-8 Reparaţie HP 1020 servicii 1

98 50300000-8 Reparaţie HP 1022 servicii 1

99 50300000-8 Reparaţie HP P2035 servicii 1

100 50300000-8 Reparaţie Copiator Xerox 3119 servicii 1

101 50300000-8 Reparaţie Copiator Xerox 4250 servicii 1

102 50300000-8 Reparaţie Copiator Xerox 6505 servicii 1

103 50300000-8 Reparaţie Copiator Canon 6317 servicii 1

104 50300000-8 Reparaţie Canon FC 208 servicii 1

105 50300000-8 Reparaţie Copiator Xerox 5222 servicii 1

106 50300000-8 Reparaţie Copiator Xerox 6505 servicii 1

107 50300000-8 Reparaţie Copiator Xerox 4250 servicii 1

108 50300000-8 Reparaţie HP CP1515n servicii 1

109 50300000-8 Reparaţie Xerox 3220 servicii 1

110 50300000-8 Reparaţia Canon 3600 servicii 1

111 50300000-8 Reparaţia Epson L800 servicii 1

112 50300000-8 Reparatietastatura Notebook HP Elite Book 
8460P servicii 1

113 50300000-8 Reparatieplaca de baza PC HP Pro 3300 
Series SF servicii 1

114 50300000-8 Reparatieplaca de baza Notebook EliteBook 
8460 P servicii 1

115 50300000-8 Reparatie monitor TFT HP LA2205wg servicii 1

116 50300000-8 Schimbmatricea Notebook HP EliteBook 
8460 P servicii 1

117 50300000-8 Schimbtastatura Notebook HP EliteBook 
8460 P servicii 1

118 50300000-8 Reparaţie.8-port 10/100Mbps  POE Switch servicii 1

119 50300000-8 Reparaţie Camera ip Planet ICA-H312 servicii 1

120 50300000-8 Reparaţie Camera ip Planet ICA-HM131 servicii 1

121 50300000-8 Canon 6030 servicii 1

122 50300000-8 HP 6310 DN servicii 1

PROFILAXIE

123 50300000-8 Profilaxia Canon 2900 servicii 1

124 50300000-8 Profilaxia Canon 3010 servicii 1

125 50300000-8 Profilaxia Canon 3250 servicii 1

126 50300000-8 Profilaxia HP p2035 servicii 1

127 50300000-8 Profilaxia Canon 3060 servicii 1

128 50300000-8 Profilaxia Canon 6310dn servicii 1
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129 50300000-8 Profilaxia Canon G12 servicii 1

130 50300000-8 Profilaxia HP 1010 servicii 1

131 50300000-8 Profilaxia HP 1018 servicii 1

132 50300000-8 Profilaxia HP 1020 servicii 1

133 50300000-8 Profilaxia HP 1022 servicii 1

134 50300000-8 Profilaxia HP P2035 servicii 1

135 50300000-8 Profilaxia Copiator Xerox 3119 servicii 1

136 50300000-8 Profilaxia Copiator Xerox 4250 servicii 1

137 50300000-8 Profilaxia Copiator Xerox 6505 servicii 1

138 50300000-8 Profilaxia Copiator Canon 6317 servicii 1

139 50300000-8 Profilaxia Canon FC 208 servicii 1

140 50300000-8 Profilaxia Copiator Xerox 5222 servicii 1

141 50300000-8 Profilaxia Copiator Xerox 6505 servicii 1

142 50300000-8 Profilaxia Copiator Xerox 4250 servicii 1

143 50300000-8 Profilaxia HP CP1515n servicii 1

144 50300000-8 Profilaxia Xerox 3220 servicii 1

145 50300000-8 Profilaxia Notebook servicii 1

146 50300000-8 Profilaxia bloc de sistem servicii 1

147 50300000-8 Profilaxia monitor TFT servicii 1

148 50300000-8 Profilaxia Epson L800 servicii 1

149 50300000-8 Profilaxia Canon 3600 servicii 1

150 50300000-8 Profilaxia.8-port 10/100Mbps POE Switch servicii 1

151 50300000-8 Profilaxia Camera ip Planet ICA-H312 servicii 1

152 50300000-8 Profilaxia Camera ip Planet ICA-HM131 servicii 1

153 50300000-8 Profilaxia retea videomonitorizare servicii 1

154 50300000-8 Profilaxia Canon 6030 servicii 1

155 50300000-8 Profilaxia HP 6310 DN servicii 1

ÎNCĂRCARE CARTUŞE

156 50300000-8 Canon 2900 încărcări 60

157 50300000-8 Canon 3010 încărcări 20

158 50300000-8 Canon 3250 încărcări 10

159 50300000-8 HP 1010,HP 1018,HP 1020,HP 1022 încărcări 65

160 50300000-8 HP P2035 încărcări 4

161 50300000-8 Copiator Xerox 3119 încărcări 2

162 50300000-8 HP p2035 încărcări 3

163 50300000-8 Canon 3060 încărcări 3

164 50300000-8 Canon 6310dn încărcări 3

165 50300000-8 Copiator Xerox 4250 încărcări 2

166 50300000-8 Copiator Xerox 6505 încărcări 4

167 50300000-8 Copiator Canon 6317 încărcări 8

168 50300000-8 Canon FC 208 încărcări 2

169 50300000-8 Copiator Xerox 5222 încărcări 1

170 50300000-8 Xerox 3220 încărcări 20

171 50300000-8 Copiator Xerox 6505 încărcări 1
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172 50300000-8 Copiator Xerox 4250 încărcări 1

173 50300000-8 HP CP1515n încărcări 1

174 50300000-8 Canon 6030 încărcări 3

175 50300000-8 HP 6310 DN încărcări 3

176 50300000-8 Incarcare CISS Canon IP 3600 încărcări 8

177 50300000-8 Incarcare CISS Epson IP L800 încărcări 30

REGENERARE CARTUŞE

178 50300000-8 Canon 2900 regenerări 25

179 50300000-8 Canon 3010 regenerări 8

180 50300000-8 Canon 3250 regenerări 4

181 50300000-8 HP 1010,HP 1018,HP 1020,HP 1022 regenerări 30

182 50300000-8 HP P2035 regenerări 2

183 50300000-8 HP p2035 regenerări 3

184 50300000-8 Canon 3060 regenerări 3

185 50300000-8 Canon 6310dn regenerări 3

186 50300000-8 Copiator Xerox 3119 regenerări 1

187 50300000-8 Copiator Xerox 4250 regenerări 1

188 50300000-8 Copiator Canon 6317 regenerări 2

189 50300000-8 Canon FC 208 regenerări 1

190 50300000-8 Copiator Xerox 5222 regenerări 1

191 50300000-8 Copiator Xerox 6505 regenerări 1

192 50300000-8 Copiator Xerox 4250 regenerări 1

193 50300000-8 HP CP1515n regenerări 1

194 50300000-8 Xerox 3220 regenerări 5

195 50300000-8 Canon 6030 regenerări 1

196 50300000-8 HP 6310 DN regenerări 1

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: la sediul Centrului din momentul 
semnării contractului. Toate bunurile care cad sub incidenţa serviciilor de reparaţie, profilaxie. încărcare, 
regenerare sunt transportate de către furnizor în ziua solicitării.

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. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului. Da

2. Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei parti-
cipantului. Da

3.

Certificat/Decizie de inregis-
trare a intreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 

juridice

Copie. Confirmata prin aplicaream semnaturii si stampilei 
participantului. Da

4.
Certificat de efectuaresistematică 
a plăţiiimpozitelor, contribuţiilo-
reliberat de Inspectoratul Fiscal

Original sau Copie - confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

5. Informatii generale despre 
ofertant

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului. Da
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6. Documente care atestă Experien-
ţă în domeniu minim 3 ani;

Original. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori 
de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este 

un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are 
posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, 

demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a 
operatorului economic. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stam-

pilei 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: Centrul de Medicină Legală
b) Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8
c) Tel: 022 73 87 33 /067 744 990
d) Fax: 022 72 74 69
e) E-mail: ion.sandu@ms.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Sandu I.

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.Preţurile să fie indicate separat pe bunuri şi 
servicii cât şi total pe lista întreagă. Preţurile sa fie menţionate pe fiecare poziţie pe unitate şi pe unităţi 
cerute, cu TVA şi fără TVA, cât şi suma totală cu TVA şi fără TVA. Să fie incluse în preţul serviciilor și 
cheltuielile de transport, și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 06.02.2017

g) peadresa: Centrul de Medicină Legală, mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8, bloc administrativ, 
et. 2 – Anticamera.

Ofertele întîrziatevor fi respinse. 
10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut – pe lista întreagă.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
12. 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].

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: 150 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 109-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Cojușna

2. IDNO: 1010601000025

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație interioare a localului Primăriei s. Cojușna.

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de reparație  interioare a 
localului Primăriei s. Cojușna.

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăria s. Cojușna, r. Strășeni

[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 proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea de achiziție a lucrărilor

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

45453000-7

Lucrări de reparație  interioare a 
localului Primăriei s. Cojușna. 1 1 Conform caietului de sarcini

7. Documentele/cerinţele de calificare/selecțiepentruoperatoriieconomiciincludurmătoarele: 

Nr. d/o Denumirea documentului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului. Formularul 33.3

Da

Îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor 

şi contribuţiilor de asigurări 
sociale, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 
în RM sau în ţara în care este 

stabilit

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul 

Fiscal-  copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii şi ştampilei ofertantului

Da

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este stabilit

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

- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei ofertantului

Operatorul economic nerezident va prezenta 
documente din ţara de origine care dovedesc 

forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional

Da
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Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului

Da

Informații generale despre 
ofertant

Formularul informativ despre ofertant conform  
Formularul F3.8

Da

Raportul financiar pentru anul 
2015

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului

Da

Perioada de garanție a 
lucrarilor

Min.  ____3______ani

Max. _____5_____ani Da

Devize locale aferente ofertei
Formularele3,5,7 cu specificația parametrilor 

tehnicisolicitați în caietul de sarcini.

Original. Confirmată prin 

 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 s.Cojușna_

b) Adresa: _Mihai Viteazul, nr.225_

c) Tel: 0237-42-236

d) Fax: 0237-42-236

e) E-mail: primariacojusna@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Primar Sergiu Jereghi

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: 06.02.2017

- pe adresa: s. Cojușna r. Strășeni str. Mihai Viteazul nr.225

Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [Cel mai scăzut preț].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile].

12. Garanția pentru ofertă: [Nu se cere]

13. Contestațiile pe marginea procedurii cererii a ofertelor de prețuri se depun la Agenția Naţională 
pentru Soluționarea Contestațiilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ___1 200 000_____
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În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 63-op/2017 din 25.01.2017 cu privire la achi-
ziționarea „Продовольственные  товары»  Cod CPV: 15000000-8, conform necesităților Теоретический 
лицей ТодурЗанет.

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 depunerea/de-

schiderea ofertelor:
≥ 2,3 mln/90 mln 6 zile

Licitație restrânsă / Procedură negociată cu publicare 4 zile

<  2,3 mln/90 mln 3 zile
COP 1 zi

 

Publicarea anunțului de intenții 30 zile de la aprobarea buget-
ului instituției

Aprobarea planului de achiziții 15 zile de la publicarea 
anunțului de intenție

Publicarea planului de achiziții
15 zile de la aprobarea plan-
ului de achiziție sau 5 zile 
după modificarea planului

Publicarea anunțului de atribuire a contractului de a. p. 30 zile de la încheiere

Informarea despre rezultatele procedurii de achiziție 3 zile

Prezentarea DS la AAP 5 zile
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LINIA FIERBINTE ANTICORUPȚIE 022-73-73-70  

 anticoruptie@tender.gov.md

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 digital 
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 documentului 
nu poate fi semnat electronic) plus documentul în format Word.

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contrac-
tante.

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 
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 eli-
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berat 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.


