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

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

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Carburanţi (benzină, motorină) 09132000-3 1300000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

2 Achiziţionarea hainelor de serviciu pent-
ru inspectorii Posturilr de la frontieră 18222000-1 820000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul II

3 Seturi diagnostice, medii, reactive, con-
sumabile 33694000-1 5000000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

4

Achiziţionarea seturilor diagnostici, re-
agenţi, medii, consumabile ( laboratorul 
IP CRDV - siguranţa alimentelor. Indici 
microbiologici, şi reziduuri în produse de 
origine animală)

33694000-1 4000000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

5 Mijloc de transport pentru serviciu. 34110000-1 400000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul III

Servicii

6

Achiziționarea serviciilor de analiză și 
testări de laborator pentru determinarea 
indicilor de control în produsele alimen-
tare de origine vegetală

77110000-4 300000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017 
Trimestrul I

7

Achiziţionarea serviciilor de laborator 
(determinarea indicilor de control în 
produse de origine non-animala, furaje, 
în domeniul sănătatea plantelor)

77110000-4 1500000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIE, c/f: 1007601009657
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18
Persoana de contact: Rotari Elena Telefon: 022-20-46-69
Fax: 022204658 E-mail: elenamarketing2007@rambler.ru

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

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 Întreținereea și reparația iluminatului 
public, inclusiv în suburbii. 50232100-1 31666666.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

2 Întreținerea și reparația sistemului de 
dirijare a semafoarelor. 50232200-2 4166600.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

3
Reparația și întreținerea infrastructu-
rii căilor de comunicație din municipiul 
Chișinău, inclusiv curți de bloc.

50800000-3 46814000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

4
Înreținerea și reparația căilor de 
comunicație suburbane, reparații utilități 
din municipiul Chișinău.

50800000-3 16416600.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

5 Sistematizarea și securitatea circulației 
rutiere. 50800000-3 8666666.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I

6 Salubrizarea străzilor, inclusiv sezonul 
rece, curățirea canalizării pluviale. 50800000-3 14083000.00 Licitaţie 

publică
2017 

Trimestrul I
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7 Servicii de proiectare 71220000-6 1475000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

Lucrări

8

Reabilitarea utilităților (pachet II), str. 31 
August 1989 or. Chișinău, obiect nr.3072, 
str. Tighina or. Chișinău, obiect nr.3074, 
str. Alexandru cel Bun or. Chișinău, obiect 
nr.3070.

45222000-9 12167000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

9 Reparația str. Ion Creangă. 45233142-6 4166700.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I 
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI, c/f: 1006601001126
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Lazo S. 1
Persoana de contact: Davidean Ludmila Telefon: 079291173
Fax: 022 23 34 59 E-mail: davidean.ludmila@inj.gov.md

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

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1
Finalizarea reconstrucției clădirii 
Institutului Național al Justiției din 
str.S.Lazo nr.1 mun. Chișinău

45400000-1 7245000.00 Licitaţie 
publică

2017 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI, c/f: 1007601010138
Adresa: Republica Moldova, Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţei 47
Persoana de contact: Pinzari Alexandru Telefon: 0251 2 20 97
Fax: 025125200 E-mail: alexclimauti@mail.ru

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

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere 09132000-3 145200.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017 
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE CAHUL, c/f: 1013603001636
Adresa: Republica Moldova, Cahul, Cahul, str. Ştefan cel Mare 27
Persoana de contact: Curalov Olga Telefon: 029932912
Fax: 029925486 E-mail: buiuco@rambler.ru

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

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1

Transductoare, opţiuni software şi 
imprimanta alb/negru pentru aparatul de 
ecografie Logia P5 Premium BT 11 (anul 
2015)

33100000-1 350000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017 
Trimestrul I
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Denumirea autorităţii contractante: Centrul Proiecte Internationale
Adresa: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 1
Relaţii de contact: Tel: 022 274534  
Fax: 022 270774 e-mail: victorialisnic08@yahoo.com

Servicii
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
Servicii

Conform prevederilor 
REGULAMENTULUI  
cu privire la modul de 
planificare a contractelor  de 
achiziţii publice aprobat prin   
HOTĂRÎRE Nr. 1419  
din  28.12.2016 

Centrul Proiecte 
Internationale (CPI) 
intentioneaza achizitionarea 
Serviciilor de Transport 
Aerian de calatori, 
categoria-econom.

Conform p.10 si 12 al 
prezentului Regulament, CPI 
intentioneza contractarea 
serviciilor de Transport 
Aerian de calatori  prin 2 
contracte sezoniere a cite 
200 mii lei fiecare.

22
45

90
00

-2
  

200000

200000

Cererea 
ofertelor de 
preţuri

Cererea 
ofertelor de 
preturi

Ianuarie-februarie 
2017

Iunie-iulie 2017

(Numai în cazul 
anunţurilor transmise 

spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii 

Europene)

Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi

Adresa: mun.Bălţi, str.Ivano Franco 44

Relaţii de contact: Crestian 
Inesa

Tel:/231/71003

Fax:/231/71003 e-mail:cptr.balti@ms.ms

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
Produse alimentare 
pentru a II-a jumătate 
2017

15800000-6 400000,00 Licitaţie Publică Iunie 2017 -
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Denumirea autorităţii contractante: Departamentul dotări al Ministerului Apărării

Adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84

Relaţii de contact:: Stanislav POJAR Tel: ( 022 ) 25 – 20 - 71

Fax: ( 022 ) 25 - 20 - 49 E-mail: achiziţii.army@army.md

Nr. 
d/o

Expunerea obiectului de 
achiziţie cod CPV

Suma 
estimativă 
planificată, 
fără TVA

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
BUNURI

1 Combustibil (carburanţi – 
card corporativ)                                                           09000000-3 358 000,00 COP I Nu

2 Combustibil (carburanţi, 
lubrifianţi - vrac)                                                           09000000-3 3 685 000,00 LP I Nu

3 Combustibil solid (lemne de 
foc specii tari)                                                                   09111400-4 250 000,00 NFP II Nu

4 Combustibil solid (cărbune) 09111100-1 667 000,00 LP II Nu

5 Gaz lichefiat 09122110-4 40 000,00 CVM II Nu

6      Produse alimentare 15000000-8

8 333 300,00 LP I
Nu5 000 000,00 LP II

8 333 300,00 LP III
1 666 700,00 LP IV

7       Echipament militar 18000000-9

6 000 000,00 LP I

Nu1 500 000,00 LP II

3 500 000,00 LP III

8 Mijloacele antiincendiu 
(extinctoare) 35111300-8 325 000,00 COP II Nu

9 Bunuri pentru alimentaţie 
(veselă) 39221110-1 500 000,00 LP II Nu

10 Materiale de uz gospodăresc                                                                   39831000-6 617 000,00 LP I Nu
11 Rechizite de birou 30192000-1 80 000,00 CVM I Nu
12 Materiale de construcţii 44110000-4 833 300,00 LP I Nu
13 Bunuri materiale (mobilă ) 39000000-2 1 146 000,00 LP I Nu

14
Bunuri materiale pentru 
activităţi de protocol 
(suvenire)

- 42 000,00 CVM I Nu

15 Tehnica de calcul 30200000-1 80 000,00 CVM I Nu

16 Flori 03451000-6 45 000,00 CVM I Nu

17
Bunuri materiale 
(echipamente, aparate, unelte 
de uz casnic)

39700000-9 67 000,00 CVM I Nu

1 2 3 4 5 6 7

LUCRĂRI

1
Reparaţia unor edificii şi 
reţele inginereşti în unităţile 
militare din garnizoana Bălţi 

45453000-7 542 000,00 LP I Nu
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2

Reparaţia unor edificii şi 
reţele inginereşti în unităţile 
militare din garnizoana 
Chişinău

45453000-7 917 000,00 LP I Nu

3
Reparaţia unor edificii şi 
reţele inginereşti în unităţile 
militare din garnizoana Cahul 

45453000-7 292 000,00 LP I Nu

SERVICII

1  Servicii de transport naţional 
de pasageri 60000000-8 240 000,00 COP I Nu

2 Servicii de transport auto 
internaţional de pasageri 60000000-8 1 100 000,00 LP I Nu

3 Servicii de transport aerian 
internaţional de pasageri 60400000-2 80 000,00 CVM I Nu

4 Servicii de transport aerian 
internaţional de pasageri 60400000-2

2 000 000,00 LP I
Nu1 000 000,00 LP III

5 Servicii de asigurări medicale                                            66512210-7 250 000,00 COP I Nu

6 Servicii hoteliere pentru 
delegaţiile străine                           55100000-1 100 000,00 COP I Nu

7 Servicii culturale pentru 
delegaţiile străine 55110000-4 42 000,00 CVM I Nu

8 Servicii de tipar a revistei 
“Oastea Moldovei”                    79810000-5 150 000,00 COP I Nu

9 Servicii de broker vamal                                                                         79223000-3 125 000,00 COP I Nu

10 Servicii de deservire a 
delegaţiilor străine cu hrana                                               55300000-3

80 000,00 CVM I Nu

45 000,00 CVM III
Nu

11 Servicii de traducere 79530000-3 67 000,00 CVM I

12
Servicii de reparaţii şi 
întreţinerea echipamentului 
informatic 

50310000-1      25 000,00 CVM I Nu

13 Servicii de proiectare a 
reparaţiilor 79930000-2 67 000,00 CVM I Nu

14 Servicii de curăţenie 
(salubrizare) a încăperilor 90910000-6 50 000,00 CVM I Nu

15 Servicii de întreţinere a 
instalaţiilor de ascensoare 50750000-7 21 000,00 CVM I Nu
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ANUNŢ DE INTENŢIE 

Denumirea autorităţii contractante: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Adresa: Mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 82

Persoana de contact: Railean Vitalie Tel: 079549730;  022/238842

Fax: 022/244063 E-mail: mnein_ posta@yahoo.com

BUNURI

Nr. 
d/o

Expunerea obiectului de 
achiziţie cod CPV

Suma 
estimativă 
planificată 
fără TVA lei

Procedura de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfăşurării 
procedurii de achiziţie 
publică

1
Accesorii de birou (radiere, 
pix, cerneală, creion, corector, 
stampile, hîrtieA4…)

30192000-1 20000 contract de valoare mică trimestrul II-IV

2
tehnică de calcul (comp.
personal, piese de schimb, 
toner)

30000000-9 60000 contract de valoare mică trimestrul II-IV

2 Echipament fotografic 38650000-6 60000 contract de valoare mică trimestrul II-IV
Pachete software şi sisteme 
informatice 48000000-8 4000 contract de valoare mică trimestrul I-III
Mărfuri de uz gospodăresc 
(produse curăţat, aparate de uz 
casnic, mobilă,…) 

39000000-2 66240 contract de valoare mică trimestrul I-IV

Mărfuri de consum în scop de 
protocol 15000000-8 8000 contract de valoare mică trimestrul II-IV

Produse petroliere 09000000-3 28240 contract de valoare mică trimestrul I-IV
Piese de schimb 34300000-0 50000 contract de valoare mică trimestrul II-IV
Materiale de construcție 44000000-0 186320 contract de valoare mică trimestrul II-III
Achiziţionare exponate 37000000-8 28000 contract de valoare mică trimestrul I-IV
Produse farmaceutice 33600000-6 9660 contract de valoare mică trimestrul III-IV
Procurare încălțăminte, 
îmbrăcăminte 18000000-9 26400 contract de valoare mică trimestrul II-IV
Mobilier inclusiv de oficiu, 
inventar gospodăresc 39000000-2 32000 contract de valoare mică trimestrul II-IV

Unelte și scule 42000000-6 73604 contract de valoare mică trimestrul I-IV

Total:  652,464,00 lei

LUCRĂRI

Nr. 
d/o

Expunerea obiectului de 
achiziţie cod CPV

Suma 
estimativă 
planificată 
fără TVA

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii 
de achiziţie publică

Reparații capitale ale clădirilor 45000000-7 471200 concurs prin 
ofertă de preț trimestrul II-III

Total: 471,200,00

SERVICII

Nr. 
d/o

Expunerea obiectului de 
achiziţie cod CPV

Suma 
estimativă 
planificată 
fără TVA

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii 
de achiziţie publică

Servicii de reparaţii curentă a 
încăperilor 44115210-4 139200 concurs prin 

ofertă de preț trimestrul II-III
Servicii de întreţinere şi 
reparaţie a unităţilor de 
transport

50110000-9 20800 contract de 
valoare mică trimestrul II-IV
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Servicii asigurare răspundere 
civilă auto

66516100-1 8000 contract de 
valoare mică trimestrul I

Servicii revizie tehnică auto 50110000-9 9600 contract de 
valoare mică trimestrul I

Servicii de abonare la presa 
periodică 64111000-7 8000 contract de 

valoare mică trimestrul IV

Servicii de editare 79970000-4 24000 contract de 
valoare mică trimestrul III-IV

Servicii de internet 72400000-4 5760 contract de 
valoare mică trimestrul I-IV

Servicii informaționale 72500000-0 21000 contract de 
valoare mică trimestrul I-IV

Servicii pază 79713000-5 35390 contract de 
valoare mică trimestrul I-IV

Servicii de deservire tehnică şi 
de monitorizare a sistemelor 
de alarmă

49711000-1 4368 contract de 
valoare mică trimestrul I-IV

Servicii de dezinsecţie a 
încăperilor 90921000-9 60000 contract de 

valoare mică trimestrul III-IV

Alte servicii 71000000-8 22400 contract de 
valoare mică trimestrul I-IV

servicii de formare 
profesională 79000000-4 8400 contract de 

valoare mică trimestrul I-IV

Servicii de încărcare a 
cartuşelor, deservire şi 
profilaxie a tehnicii de calcul

50312000-5 6320 contract de 
valoare mică trimestrul I-IV

Servicii de furnizare a apei 
potabile şi canalizare 65000000-3 52800 Dintr-o singură 

sursă trimestrul I-IV
Servicii prestate de persoane 
fizice contractate 50000000-5 16800 contract de 

muncă trimestrul I-IV

Servicii de furnizare a 

energiei electrice
65300000-6 420000 Dintr-o singură 

sursă trimestrul I-IV

Servicii de furnizare a gazelor 65210000-8 32000 Dintr-o singură 
sursă trimestrul I-IV

Servicii de furnizare a energiei 
termice 65000000-3 424000 Dintr-o singură 

sursă trimestrul I-IV

Servicii de telefonie fixă 64000000-6 25360 Dintr-o singură 
sursă trimestrul I-IV

Servicii de salubritate 90511000-2 5759 Dintr-o singură 
sursă trimestrul I-IV

Total: 1,349,957,00

TOTAL fără TVA : 2,473,621,00  
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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

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
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1 2 3 4 5 6 7

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

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
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea con-
tractelor 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 con-
tractelor 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 contrac-
te cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contrac-
telor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, termenul „contract” urmează 
a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind 
achizițiile publice. 

Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Civil 
art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp 
care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în consid-
erare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor 
economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenu-
lui de așteptare.

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

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



27 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.8

16

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 16/03255

Autoritatea contractantă Consiliul raional Strășeni
Adresa or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
Telefon/fax 0237 2 24 89
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ursu Ion

Obiectul achiziţiei

Implementare și mentenanță a sistemelor cu soft încorporat pentru 
monitorizarea traficului (surse mobile) la Sistemul Automatizat 
de Supraveghere a Circulației Rutiere „Controlul Traficului” în 
raionul Strășeni

Cod CPV 50324100-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Strășeni, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 28, et. 
2, bir. 215

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
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 MD92TRPDAU2000000116
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 33828860
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare continuare
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 33828860
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 0500
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 33828860
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=15998605 

Licitaţie publică Nr. 17/00220

Autoritatea contractantă IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
Adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
Telefon/fax 069531870
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA
Obiectul achiziţiei Stand expoziţional
Cod CPV 39154100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini achizitii_onvv@wineofmoldova.com; mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Dosoftei, 126.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
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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 conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17451795 

Licitaţie publică Nr. 17/00248

Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Telefon/fax 022-255-610
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢENSCHI ELEONORA

Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, 
conform necesităţilor MAI şi subdiviziunilor subordonate.

Cod CPV 66516100-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 bir.140 Grosu Victor
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 Sala de şedinţe
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 MD14TRPAAA142320A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X226301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 14:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17477142 
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Licitaţie publică Nr. 17/00256

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 POJAR STANISLAV
Obiectul achiziţiei Servicii de transport aerian internaţional de pasageri (în repetare).
Cod CPV 60400000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17498430 

Licitaţie publică Nr. 17/00258

Autoritatea contractantă ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M.
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62
Telefon/fax 022 24 34 28
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POPUŞOI VADIM
Obiectul achiziţiei Flori anuale, perene, lalele
Cod CPV 03121100-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62, et. 1, br. 4.
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62
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 2224703001891
Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2224703001891
Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2224703001891
Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

 Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17499165 
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Licitaţie publică Nr. 17/00260

Autoritatea contractantă CENTRUL DE PLASAMENT ŞI REABILITARE PENTRU COPII DE 
VÎRSTĂ FRAGEDĂ

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Cosmescu A. 51

Telefon/fax 022737022
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢVETOV ANGELA
Obiectul achiziţiei Achizitionarea scutecelor de unica folosinta
Cod CPV 33751000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun. 
Chişinău, str. Cosmescu A. 51

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

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 nusecere
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare Anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17503444 

Licitaţie publică Nr. 17/00263

Autoritatea contractantă CSP mun.Chișinău
Adresa A. Hîjdeu, 49
Telefon/fax 022574346
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COJOCARI SIMION
Obiectul achiziţiei servicii pază
Cod CPV 79713000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini CSP Chisinău
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică A. Hîjdeu, 49
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 anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
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Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17505619 

Licitaţie publică Nr. 17/00268

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Telefon/fax 275121
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCACICOV GALINA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru pacienţii bolnavi de tuberculoză
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63,IMSP 
AMT Centru, bir.208

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cod fiscal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cod fiscal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cod fiscal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17509913 

Licitaţie publică Nr. 17/00273

Autoritatea contractantă Direcția cultură, tineret, sport și turism Căușeni
Adresa Căușeni bd. M. Eminescu 31/415
Telefon/fax 024322648
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GARABA FIODOR
Obiectul achiziţiei Fotolii tapisate tip teatru cu fixare regidă și șezut rabatabil.
Cod CPV 39113100-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Căușeni bd. M. Eminescu 31/415
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Căușeni bd. M. Eminescu 31/415
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 226608
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 142310A09682AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226608
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 142310A09682AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226608
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 142310A09682AA
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17517847 

Licitaţie publică Nr. 17/00279

Autoritatea contractantă CNPF
Adresa bd.Stefan cel Mare, 77
Telefon/fax 022859585
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ARDELEANU MARIANA

Obiectul achiziţiei Echipament si accesorii IT (monitor, compute stick, tastatura si 
mouse)

Cod CPV 30213300-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.cnpf.md
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd.Stefan cel Mare, 77
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 MD24VI00002251311138
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD24VI00002251311138
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD24VI00002251311138
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17528693 

Licitaţie publică Nr. 17/00281

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

Obiectul achiziţiei Produse alimentare (pachet pentru alimentarea pacienților cu 
tuberculoză)

Cod CPV 15800000-6

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17530352 

Licitaţie publică Nr. 17/00284

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI VATRA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5
Telefon/fax 022596004
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Danila Denis
Obiectul achiziţiei Servicii de amenajare teritoriului or. Vatra
Cod CPV 45111291-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău or. Vatra str.Ștefan Vodă 5
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău or. Vatra str.Ștefan Vodă 5
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17538854 

Licitaţie publică Nr. 17/00300

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUN.COMRAT
Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36
Telefon/fax 029822660
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CARA LILIA
Obiectul achiziţiei услуги по аренде авто механизмов на 2017 год
Cod CPV 60181000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Примэрия мун. Комрат, ул. Третьякова, 36, 2-ой этаж, каб. 205
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36
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 см. Приложение №1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare см. Приложение №1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare см. Приложение №1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17553939 

Licitaţie publică Nr. 17/00302

Autoritatea contractantă IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
Adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
Telefon/fax 068166146
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA
Obiectul achiziţiei Stand expoziţional
Cod CPV 39154100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini achizitii_onvv@wineofmoldova.com; mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Dosoftei, 126.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
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 conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17556207 
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Licitaţie publică Nr. 17/00303

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII 
«VALENTIN IGNATENCO»

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Telefon/fax 022-72-57-66
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TARLEV VERONICA

Obiectul achiziţiei SERVICII DE REPARAŢIE ŞI ÎNTREŢINERE A UTILAJULUI 
MEDICAL 2017

Cod CPV 50400000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
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 IBANMDTRPCBW
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518430A00380AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare IBANMDTRPCBW
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518430A00380AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare IBANMDTRPCBW
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518430A00380AA
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17557751 

Licitaţie publică Nr. 17/00305

Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic
Adresa
Telefon/fax 85-26-70
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ENACHE DINU
Obiectul achiziţiei Tehnică de calcul
Cod CPV 30141200-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncologic
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare ML000000002251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare ML000000002251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
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Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare ML000000002251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17567946 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03580 din 06.02.2017 cu privire la achiziţia de achiziţionarea medicamentelor Factorul VIII de coagulare si 
Factorul IX de coagulare pentru anul 2017., cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU 
ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 06.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.02.2017 10:00

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16492077 

În atenţia operatorilor economici!

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

 
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=16619242 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03756 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de întreţinere a drumurilor locale din raionul Cimişlia 
pentru anul 2017, cod CPV - 50000000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA, sunt 
operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16775843 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00002 din 20.02.2017 cu privire la achiziţia de lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L653 
R31-drum de acces spre s. Valea Perjei, km 2,7-3,5 , cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Administrația 
de Stat a Drumurilor, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 27.01.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.01.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 20.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.02.2017 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17081640 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00038 din 03.02.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de întreținere și instalare a ascensoarelor din blocurile 
de locuințe, cod CPV - 50750000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ 
ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, sunt operate următoarele modificări:

 
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=17145224 
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În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00041 din 07.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea serviciilor tipografice pentru imprimarea 
documentelor permisive (de strictă evidenţă) ANSA, cod CPV - 79810000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17155309 

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00157 din 22.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor pentru IMSP Institutul de 
Medicină Urgentă pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU 
ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 22.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.02.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

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

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00159 din 02.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea serviciilor de curăţenie a sediilor administrative 
ale MAI din bd. Ştefan cel Mare 75, str. 31 august 1989, nr. 104; str. Vasile Alecsandri 83., cod CPV - 90900000-6, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Ministerul Afacerilor Interne, sunt operate următoarele modificări:

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

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

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17355216 

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00202 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017 , cod 
CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante PIAŢA CENTRALĂ Î.M., 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=17424163 
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea con-
tractelor 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 con-
tractelor 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 contrac-
te cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contrac-
telor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, termenul „contract” urmează 
a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind 
achizițiile publice. 

Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Civil 
art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp 
care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în consid-
erare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor 
economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenu-
lui de așteptare.

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

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina ofici-
ală a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai frecvente 
întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03622

Autoritatea contractantă IMSP CMF mun.Balti
Adresa Balti str.Decebal 101V
Telefon/fax 23175228
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POPA ALEXANDRINA
Obiectul achiziţiei Consumabile/piese de schimb/accesorii trimestrul I anul 2017
Cod CPV 33140000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP ”CMF mun.Bălți”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Balti str.Decebal 101V
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare IBANMD09TRPCCW518430
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare IBANMD09TRPCCW518430
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial TREZMD2X
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=16551440 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00112

Autoritatea contractantă Ministerul Justitiei al Republicii Moldova
Adresa mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82
Telefon/fax 022-20-14-28
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie IUSTIN CRISTIAN
Obiectul achiziţiei Servicii de mentenanță pentru sistemul informatic e-Apostila.
Cod CPV 72000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000013101
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000013101
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=17284422 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00147

Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022 822348
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIOLAN Petru
Obiectul achiziţiei Bunuri materiale de consum în scop de protocol
Cod CPV 15863100-6

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 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=17334817 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00148

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL 
REPUBLICII MOLDOVA

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

Telefon/fax 022239391
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS
Obiectul achiziţiei Servicii pentru deservirea tehnică a dispozitivelor medicale
Cod CPV 50400000-9

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17336086 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00164

Autoritatea contractantă Biroul vamal Centru
Adresa Chisinău Dacia 49/6
Telefon/fax 022507598
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI
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Obiectul achiziţiei Servicii de mentenanță și deservire a sistemului de climatizare a 
aerului la nodul central de servere de tip APC ACRP 101(2unit)

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A01103AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A01103AA
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=17364585 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00186

Autoritatea contractantă IMSP CMF mun.Balti
Adresa Balti str.Decebal 101V
Telefon/fax 23175228
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POPA ALEXANDRINA
Obiectul achiziţiei Reactivi/reagenti pentru trimestrul I anul 2017
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP ”CMF mun.Bălți”,str.Decebal 101V bir.210
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Balti str.Decebal 101V
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD09TRPCCW518430A001
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD09TRPCCW518430A001
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial TREZMD2X
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=17393816 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00203

Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE CAHUL
Adresa Republica Moldova, Cahul, Cahul, str. Ştefan cel Mare 27
Telefon/fax 029932912
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CURALOV OLGA
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Obiectul achiziţiei Transductoare, opţiuni software şi imprimanta alb/negru pentru 
aparatul de ecografie Logic P5 Premium BT 11 (anul 2015)

Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP CS Cahul
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Cahul, Cahul, str. Ştefan cel Mare 27
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264101002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264101002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
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=17426919 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00233

Autoritatea contractantă SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL 
MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42
Telefon/fax 255-269 069163545
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BEŞELEA ADRIAN

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea serviciilor de realimentarea/regenerarea cartușelor 
de la imprimantele lazer și deservirea copiatoarelor.

Cod CPV 50323000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 42
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17465938 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00234

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

achiziţionarea serviciilor de organizare şi management 
redacțional, de elaborare a conceptului tematic şi a designului, de 
redactare, machetare, corectură, tipar/şi difuzare a Revistei de 
Ştiinţă Inovare Cultură şi Artă „AKADEMOS” pentru anul 2016

Cod CPV 79000000-4

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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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 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17466054 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00241

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun 45

Telefon/fax 026822746
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PALII ELENA
Obiectul achiziţiei autoturn
Cod CPV 34142100-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.45 bir.206

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun 45

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

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=17470281 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00243

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Floresti
Adresa or Floresti str Stefan cel mare 77
Telefon/fax 025027215
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GROZA SVETLANA

Obiectul achiziţiei produse alimentare pentru pacienţii fiziatrici trataţi ambulator 
pentru I-ul semestru al anului 2017

Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP „Spitalul Raional Floreşti”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or Floresti str Stefan cel mare 77
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000523103
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000523103
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=17473636 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00244

Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la 
Constantin Vârnav 7

Telefon/fax 022 02-59-07
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PEŞTEREANU NINA

Obiectul achiziţiei Parbrize, geamuri laterale și geamuri din spate pentru 
autovehicule

Cod CPV 34900000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la 
Constantin Vârnav 7

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

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=17473746 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00245

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 pentru reparația automobilelor și pieselor de schimb 
conform necesităților Primăriei mun.Bălți (DEC).

Cod CPV 50100000-6

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 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=17474795 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00250

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL TARACLIA

Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Cioban Valeriu 
1

Telefon/fax 029423527
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VICEV SERGHEI
Obiectul achiziţiei «Oxgen medical»
Cod CPV 24111900-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Cioban Valeriu 
1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD41TRPCCR518430C001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD41TRPCCR518430C001
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD41TRPCCR518430C001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD41TRPCCR518430C001
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=17479195 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00254

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII 
«VALENTIN IGNATENCO»

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Telefon/fax 022-72-57-66
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TARLEV VERONICA
Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare a ordinii publice 2017(repetat)
Cod CPV 75242000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Grenoble 149. et. 2, achiziţii publice
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare IBANMD60TRPCBW
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518430D00380AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare IBANMD60TRPCBW
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518430D00380AA
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=17487606 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00262

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 37394405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI , str Gagarin 114, 
cabinetul şefului serviciului juridic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
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=17504347 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00265

Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022444307
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DODIŢĂ VIORICA

Obiectul achiziţiei mobilier pentru Centrul Comunitar de Sănătate Mintală din 
cadrul IMSP AMT Rîșcani

Cod CPV 39151000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMS AMT Rîșcani, str. Al. Russo,11 et. 5 (jurist)
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD77VI00000225131210
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 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=17507037 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00266

Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE 
PLANTE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212

Telefon/fax 210-455 211-308
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL
Obiectul achiziţiei Preparate de uz fitosanitar
Cod CPV 24400000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212

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

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=17509053 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00267

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Floresti
Adresa or Floresti str Stefan cel mare 77
Telefon/fax 025027215
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Groza Svetlana

Obiectul achiziţiei
Servicii de asistenţă pentru sistemul de evidenţa a tratării 
pacienţilor «Hospital ManagernS.I» în cadrul IMSP Spitalul 
Raional Floreşti pentru anul 2017

Cod CPV 72253200-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or Floreşti str ştefan cel Mare 77
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or Floresti str Stefan cel mare 77
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264431002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000523103
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264431002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000523103
Termenul de depunere a ofertelor 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17509845 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00269

Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE 
PLANTE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212

Telefon/fax 210-455 211-308
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL
Obiectul achiziţiei Piese de schimb
Cod CPV 16810000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212

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

Termenul de depunere a ofertelor 06.02.2017 09:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.02.2017 09:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17510174 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00271

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL FĂLEŞTI
Adresa Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Telefon/fax 025923941
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POVIVAILOV ION
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09132000-3
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, 
bir. 213

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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=17515212 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00272

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Telefon/fax 022250900
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŞARCANEAN MAXIM
Obiectul achiziţiei Acumulatoare pentru stații radio Motorola
Cod CPV 31434000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 26
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=17515652 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00275

Autoritatea contractantă Biroul National de Statistica
Adresa mun. Chișinău, str Grenoble 106
Telefon/fax 022 403126
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MORARU LARISA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str Grenoble 106
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 240111345014310
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 240111345014310
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=17523673 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00276

Autoritatea contractantă PIAŢA CENTRALĂ Î.M.

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

Telefon/fax 022277848
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUTIUM VICTOR
Obiectul achiziţiei MATURI PENTRU CURTE
Cod CPV 39224300-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2224125002923
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Centru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2224125002923
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Centru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 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=17524653 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00289

Autoritatea contractantă Biroul vamal Centru
Adresa Chisinău Dacia 49/6
Telefon/fax 022 507598
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI
Obiectul achiziţiei Serviciii de asigurare de răspundere civilă auto
Cod CPV 66516100-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biroul vamal Centru Chisinău Dacia 49/6 bir 224
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chisinău Dacia 49/6
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A01103AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A01103AA
Termenul de depunere a ofertelor 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17543127 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00292

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

(Repetat) Servicii de perfectare, organizare și desfășurare a 
licitațiilor funciare; pentru realizarea dreptului de a încheia 
contractul de locațiune; pentru comercializarea complexului de 
bunuri imobile neutilizate conform necesităților Primăriei

Cod CPV 79957000-7

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

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

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

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17546269 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00297

Autoritatea contractantă CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Telefon/fax 022253743
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BĂTRÎNU OXANA
Obiectul achiziţiei Automobil
Cod CPV 34113000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Curtea Constituţională a Republicii Moldova, mun. Chişinău, str. 
A. Lăpuşneanu 28

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 06.02.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.02.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17550697 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00298

Autoritatea contractantă IMSP SR Hînceşti
Adresa or.Hîncești, str. M.Hîncu 238
Telefon/fax 0269 22448 069302105
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOROHOLSCHI VICTOR
Obiectul achiziţiei Servicii tipografice pe parcursul a. 2017
Cod CPV 79810000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SR Hîncești, or.Hîncești, str. M.Hîncu 238
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP SR Hîncești, or.Hîncești, str. M.Hîncu 238
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2224918127
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.18 Hincesti
Cont trezorerial 462500000515401
Termenul de depunere a ofertelor 09.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17552760 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00211 din 01.02.2017 cu privire la achiziţia de Reagenți pentru investigatii imunologice ., cod 
CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP AMT Ciocana, 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=17439765 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00216 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de Formulare și registre, cod CPV - 22820000-
4, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA, sunt operate 
următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17446923 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00218 din 30.01.2017 cu privire la achiziţia de Consumabile pentru serviciul de Radiologie, cod 
CPV - 32354110-3, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, sunt 
operate următoarele modificări:
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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=17450760 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00207 din 30.01.2017 cu privire la achiziţia de Bunuri materiale din 
domeniul tehnologiilor informaționale , cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL 
DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE.
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea con-
tractelor 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 con-
tractelor 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 contrac-
te cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contrac-
telor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, termenul „contract” urmează 
a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind 
achizițiile publice. 

Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Civil 
art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp 
care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în consid-
erare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor 
economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenu-
lui de așteptare.

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

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina ofici-
ală a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai frecvente 
întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Licitația publică 29/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea pentru Silvicultură Telenești

2. IDNO: 1003606007074

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată(încazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate)[indi-
caţi]Nu se aplică

5. Obiectul achiziției: Produse petroliere

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție:10.01.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  produse petroliere

conformnecesităţilorÎntreprinderea pentru Siivicultură Telenești

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse obținute în rezultatul activității la autogestiune.

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

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

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

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Locul livrării

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referinţă

1 09132000-3 Benzină A-95 litri 55000 Inclusiv:

litri 15000 Ocolul silvic 
Căzănești

litri 2000 Pepeniera

litri 38000
O.S Telenești
Parcul Auto

O.S Mîndrești

2 09134200-9 Motorină litri 55000 Inclusiv:

litri 23000 O.S Căzănești

litri 5000 Pepeniera

litri 27000
O.S Telenești
Parcul Auto

O.S Mîndrești
3 09134100-8 Ulei Diesel litri 5000 Inclusiv:

litri 1500 O.S Căzănești
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litri 500 Pepeniera

litri 3000

O.S Telenești

Parcul Auto

O.S Mîndrești

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]Vînzare – cumpărare.

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numă-
rul de luni]12 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni]31.12.2017

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: : 
Întreprinderea pentru Silvicultură Telenești

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe poziții

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

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] Nu se aplică

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

Nr. 
d/o

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

1
Formularulofertei

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

Da

2
Garantiapentruoferta

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

Da

3 Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de 
corupere. Declarațiepeproprierăspundere.

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

Da

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

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

5 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinde-
rii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

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

Da

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

Da

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

Da 

9
Certificat de atribuire a contuluibancar

Copie-eliberat de bancadeținătoare de cont Da

10 Listastaților PECO Da
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11 Certificat de conformitatesau alt 
certificate echivalentce confirm 
calitateaproduselorpetroliereoferite

Copie-eliberat de OrganismulNațional de Verefi-
care a conformitățiiproduselorconfirmatăprinsem-
năturășiștampilaparticipantului

Da

20. 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: Întreprinderea pentru Silvicultură Telenești

b) Adresa: Telenești, str. M. Sadoveanu 5

c) Tel: 025823325, 079940814

d) Fax: 025823326

e) E-mail:telenești@moldsilva.gov.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Talpă Iurii

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.

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

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

- pînă la:[ora exactă]11:00

- pe:[data] 17.02.2017

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

 c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul con-
cret de depunere a ofertelor] Întreprinderea pentru Sivicultură Telenești,Telenești, str. M. Sadoveanu 5

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 romană

25. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la proce-



27 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.8

47

dura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Întreprinderea pentru Sivicultură Telenești

(b) datele bancare SC. Moldova Agrindbanc SA filiala Telenești

(c) codul fiscal: 1003606007074

(d) contul de decontare: MD15AG000000022510300462

(e) contul trezorerial[indicaţi]; 

(f) contul bancar: AGRNMD2X775

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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]Nu se cere

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:1565000,00
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Licitația publică 30/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primăria comunei Ruseștii Noi, r-l Ialoveni_

2. IDNO: __1009601000027___

3. Tip procedură achiziție: __Licitație publică___

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

5. Obiectul achiziției: _Achiziționarea unui tractor multifuncțional pentru serviciul de salubrizare___

6. Cod CPV: __16700000___-_2_

7. Data publicării anunțului de intenție: ___Achiziționării unui tractor multifunțional pentru a crea 
serviciul de salubrizare____

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Achiziționării unui tractor multifunțional pentru a crea serviciul de salubrizare

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilor ___Primăriei comunei Ruseștii Noi, r-l Ialoveni________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 20_17_.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:__PNUD Moldova (Guvernul Elveției), Bugetul Primări-
ei com. Ruseștii Noi, contribuția locuitorilor și migranților din sat___

9. Modalităţi de plată: __in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție _Licitatie publica_ privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-
crărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă
[Bunurile/serviciile/lucrărilenecesare]

Tractor multifunctional universal 
destinatpentruefectuarealucrărilora-

gricole
buc 1 Conform specificațieitehnice a 

tractoruluișiutilajului

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare
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12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni]__2 luni (martie-aprilie 2017)____

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni]__31 aprilie 2017__

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: _____
Primăria comunei Ruseștii Noi, r-l Ialoveni______

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ____Pe lista de parametri tehnici silicitați______

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: ___cel mai mic preț_______

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____Nu se admit_____

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]_Nu se aplică _

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

Nr. 
d/o

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

1 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

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

7 Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de 
corupere. Declarațiepeproprierăspundere.

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

Da

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
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12 Informaţiilor cu privire la 
obligaţiilecontractualefaţă de alţibeneficiari

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

Da

13 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

16
Lichiditate generală 

[indicaţivaloareacare va fi minim 100 procente].

Minim 100%

Da

27 Perioada de garanție a mărfii 12  luni Da

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 com. Ruseștii Noi, r-l Ialoveni___

b) Adresa: __sat Ruseștii Noi, r-l Ialoveni__

c) Tel: _0268-41236_

d) Fax: __0268-41236__

e) E-mail: _rusestiinoiprimaria@gmail.com_

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:_Cîrlan Ivan - viceprimar_

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:rusestiinoiprimaria@gmail.com

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

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

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

- pînă la:[ora exactă]__10.30______________________

- pe:[data]___17 ferbruarie 2017______________________

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor]___Primăria com. Ruseștii Noi, r-l Ialoveni___

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____
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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].
27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procen-

tual din preţul contractului adjudecat]: ______%.

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: ___500 000 lei MD____
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Licitația publică 31/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria sat. Bașcalia, r-nul Basarabeasca

2. IDNO:1007601011272;

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Construcția rețelei de canalizare în sat. Bașcalia, r-nul Basarabeasca.

6. Cod CPV: 45247130-0

7. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării lucrărilor de Construcția rețelei de canaliza-
re în sat. Bașcalia, r-nul Basarabeasca,conformnecesitățilorPrimărieisat. Bașcalia, r-nul Basarabeasca

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2019.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Fondul Ecologic

9. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedu-
ra de achizițieLicitație Publicăprivind executarea următoarelor lucrări specificate anexat prezentei invitații:

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului 

a) De antrepriză

12. Termenul și condițiile executare solicitat (durata contractului): 24 luni;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31  decembrie 2019;

14. Locul executării lucrărilor: sat. Bașcalia, r-nul Basarabeasca;

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista întragă;

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

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

a) Prețul ofertei – 90 %;
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b) Perioada de execuție – 5 %;

c) Perioada de garanție – 5 %.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit;

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică

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

Nr.
Denumireadocumentului/cerințelor

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
Obl.

Da /Nu

Scrisoaredeînaintare Declaraţiepeproprierăspundereconform Formu-
larului F3.1

Da 

Împuternicirea Declaraţiepeproprierăspundereconform Formu-
larului F3.2

Da

Formularulofertei Declaraţiepeproprierăspundereconform Formu-
larului F3.3

Da

Garanțiapentruofertă Formulareliberat de către o bancă satercială în 
original

Da

Graficuldeexecuție Declaraţiepeproprierăspundereconform Formu-
larului F3.5

Da

Neîncadrareaînsiatuaţiilecedeterminăexcluderea de 
la procedura de atribuire, ce vin înaplicarea art. 18 
din Legeanr. 131 din 03.07.2015

Declaraţiepeproprierăspundereconform Formu-
larului F3.6

Da

Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de corupere Declarațiepeproprierăspundereconform Formu-
larul F3.7

Da

Îndeplinireaobligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelorşicontribuţiilor de asigurărisociale, 
înconformitate cu prevederilelegaleînvigoareîn RM 
sauînţaraîn care estestabilit

Certificat de efectuaresistematică a plăţiiim-
pozitelor, contribuţiiloreliberat de Inspectoratul 
Fiscal- copie, confirmatăprinaplicareasemnătu-
riişiştampileiofertantului

Da

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitate cu prevederile legale din ţaraîn care 
ofertantulestestabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de Stat al persoanelorjurid-
ice - copie, confirmatăprinaplicareasemnătu-
riişiştampileiofertantului

Operatorul economic nerezident va prezenta 
documente din ţara de origine care dovedesc 
forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional

Da

Licenţadeactivitate copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampilaofer-
tantului

Da

Informațiigeneraledespreofertant Formularulinformativdespreofertant conform 
Formularul F3.8

Da

Informaţiilor cu privire la obligaţiilecontractualefaţă 
de alţibeneficiari Formularul F 3.9 Da

Raportulfinanciarpentruanul 2015 copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampilaofer-
tantului

Da

Disponibilitate de banilichizisaualtemijloacefinancia-
re conform IPO14 Nu se cere Da

Ciframedieanuală de afaceriînultimii 3 ani conform 
IPO14 15 125 000,00

Da

Lichiditategeneralăconform IPO14 Minim 101,00 % Da
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Demonstrarea experienţei operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit.

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii 
împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ul-
timii 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

sau

- valoareacumulată a 
tuturorcontractelorexecutateînultimul 
an de activitatesă fie egalăsaumai mare 
decîtvaloareaviitorului contract.

Declarațieprivindexperiențasimilară conform-
Formularul F3.10

sau

Declarațieprivindlistaprincipalelorlucrăriexecu-
tateînultimul an de activitate conformFormu-
larul F3.11

Operatorul economic trebuie să nominalizeze 
contractul/ contractele în baza cărora se întru-
nesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre 
acestea prezentându-se informaţii detaliate, 
conform următoarelor documente suport:

- copii ale respectivului/ respectivelor 
contract/ contracte, astfel încât autorita-
tea contractantă să poată identifica natura 
lucrărilor executate, valoarea acestora 
şipreţul;

- procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor

Da

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiileşi/
sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea 
contractantă, pe care aceasta le consideră necesare 
pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi 
atribuit

Declarațieprivinddotărilespecifice, utilajulşie-
chipamentulnecesarpentruîndeplinireacorespun-
zătoare a contractuluiconfomFormularul F3.12

și 

Documente care atestă faptul că operatorul 
economic se află în posesia utilajelor, instalaţii-
lorşi/sau echipamentelor indicate de autoritatea 
contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, 
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Da

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractu-
lui ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate 
care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarațieprivindpersonalul de specialitatepro-
puspentruimplementareacontractuluiconform-
Formularul F 3.13

Da

Certificatul de atestaretehnico-profesională a dirigin-
telui de șantier

copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampilaofer-
tantului

Da

Demonstrarea accesului la personal/ un organism teh-
nic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui 
controlul al calităţii

Documente prin care se demonstrează că opera-
torul 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

Da

Informațiiprivindsubcontractanții Formularul F3.14, acordul de subcontractare, 
precumșidupăcaz,  FormuarulinformativF3.8

Da

Informațiiprivindasocierea
Formularului F3.15, precumșiacordul de aso-
ciereîn care vorprecizadetaliatsarcinilecerevin-
fiecăruiasociat

Da

AvizulInspecției de Stat înConstrucții copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampilaofer-
tantului

Da

ManualulCalității Copie integral  – confirmatăprinsem-
năturaşiştampilaofertantului

Da

Certificate de calitate a 
principalelormaterialeutlizate………. [Tevi, fitinguri, 
elementeelectrosudabile]

copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampilaofer-
tantului Da
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Perioada de garanție a lucrarilor Min.  unan

Max. 2ani Da

Recomandări la 
contracteleprezentatepentrudemonstarealucrărilorsimilareexecutateînultimii 
5 ani

copie – confirmatăprinsemnăturaşiştampilaofer-
tantului Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria sat. Bașcalia;
b) Adresa: sat. Bașcalia, r-nul Basarabeasca
c) Tel:0297-54-236
d) Numele şifuncţia persoanei responsabile: Primar Petru Tarlev

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). 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şiştampilat, urmea-
ză a fi prezentate:

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

- pînă la:[ora exactă] 11:00

- pe:[data] 17.02.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primăria sat. Bașcalia, r-nul Basarabeasca
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 de zile;
25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română;
26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară
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: 

a) Nu se cere

29. Denumirea şi adresa organismului satpetent 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:25 208 466,66 lei
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Licitația publică 32/17

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

2. IDNO: 1011000336

3. Tip procedură achiziție: Licitația publică

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

5. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de supraveghere sanitar-veterinare 

6. Cod CPV:  85200000-1

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

                                                        Serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor                     Direcției raională pentru Siguranța Alimentelor Edineț

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

9. Modalităţi de plată: -prin transfer

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

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

lor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1 85200000-1 Servicii de supraveghere sanitar-veteri-
nară Loturi 48 Conform HG 263 din 

03.04.209

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]- de prestare servicii
a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locațiune
e) De antrepriză
f) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi] ________________________
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12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] –conform planul pînă la 31.XII.2017

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni]-12 luni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării:- pe loturi

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: prețul ofertei și experiența în 
domeniu

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

a) Prețul ofertei-80 puncte

b) Experiența în domeniu mai mare de 3 ani -20 puncte

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: -nu se admit

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

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

Nr. 
d/o

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

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampi-
lei participantului

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar –  
eliberat de banca deţinătoare de cont

Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampi-
lei participantului

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor – eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampi-
lei participantului

Da

4 Licenţa de activitate Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampi-
lei participantului

Da

5 Certificat de atestare Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampi-
lei participantului

Da

6 Ultimul raport financiar Copie –confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampi-
lei participantului

Da

7 Referința dată de către medicul oficial de 
sector  referitor la activitatea MVLP în 
ultimii 2 ani 

În original Da

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

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

b) Adresa: r-nul Edineț or. Edineț str.M.Eminescu-13

c) Tel: - 0246- 2 21 08 , 0246- 2 40 39, 0246 -84-694

d) Fax: 0246- 2 21 08 , 0246- 2 40 39, 0246 -84-694

e) E-mail: sv.edinet@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Grigore Voloșenco

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
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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.

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

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 17.02.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor] r-nul Edineț or. Edineț str.M.Eminescu-13

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. 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 Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor: r-nul Edineț 
or. Edineț str.M.Eminescu-13, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din 
_______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor
(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 1013601000336

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD41TRPAA142310A01135AA

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].MF  TREZORARIA de STAT
26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procen-

tual 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] _____________
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a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 731766,00 lei.

În atenția operatorilor economici!

La Licitația publică Nr. 10/17 din 10.02.2017 cu privire la achiziționarea: produse petroliere, Cod CPV: 
09000000-3, conform necesităților Directia Generala Invatamint Tineret si Sport or.Riscani  sunt operate 
următoarele modificări:

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

lor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refe-

rinţă

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

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

se înlocuiește cu:

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

lor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refe-

rinţă

1 09134200-9 Motorina Euro-5 L 40000 SM SR EN228

2 09132000-3 Benzina Premium-95 L 6000 SM SR EN 590
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea con-
tractelor 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 con-
tractelor 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 contrac-
te cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contrac-
telor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, termenul „contract” urmează 
a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind 
achizițiile publice. 

Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Civil 
art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp 
care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în consid-
erare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor 
economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenu-
lui de așteptare.

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

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi accesată pe pagina ofici-
ală a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai frecvente 
întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Cererea ofertelor de prețuri 110-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:  Produse petroliere
5. Cod CPV:  09130000-9

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  produselor petroliere 
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/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

solicitate
Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 09132000-3 Benzină Litri 5 000 Benzină Standard 95

2 09134200-9 Motorină Litri 22 000 Motorină Extra

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: La necesitate pe 
parcursul anului 2017, prin carduri valorice, la stațiile de alimentare de ale furnizorului 
pe teritoriul Republicii Moldova

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

Nr.

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

1 Formularul ofertei de prețuri Original, cu ştampila şi semnătura 
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, confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

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

5
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor și contribuţiilor, eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

6 Licența de activitate Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

7 Certificat de conformitate Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

8 Ultimul raport financiar Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Da

9 Date despre participant Original, cu ştampila şi semnătura 
Participantului Da

10 Lista amplasării staţiilor PECO pe teritoriul 
Republicii Moldova

Original, cu 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:  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:  06.02.2017
- 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:  cel mai mic preț pe poziții

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:  370 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 111-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Finanţe Edineț

2.  IDNO:1007601010080

3.   Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preț

4.   Obiectul achiziției: achiziționarea a 1 automobil

5.  Cod CPV:34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării a 1 automobil

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor         Direcției Finanţe Edineț

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:

Bugetul raional Edineţ

[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

Unita-
tea de 

măsură
Cantita-

tea
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

34
11

00
00

-1

Achiziționarea automo-
bilului buc 1

 4 usi

 Jante din aliaj usorTosa 6 J x 15, cu anvelope 185/60 R15
 -Geamuri termoizolante
 Bara de protecţie in culoarea automobilului
 Carcase oglinzi exterioare si minere usi in culoarea caroseriei
 Inserţii hromate exterior
Blocuri faruri cu bec halogen
Lumini de zi permament
Volan piele in 3 spiţe, reglabil pe adincime si inaltime
4 mânere pe plafon, pliabile, cu amortizare
Pachet pentru drumuri rele
Airbag frontal pentru şofer si pasager
 Sistem de frinare cu amplificator
 ABS(anti brake system)
 Centuri de siguranţa in 3 puncte pentru locurile din fata si spate

 Lampa ceata spate
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6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 14 zile, Direcția Finanţe Edineț.

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de

 document

Obligativitatea

1 Formularul ofertei Copie.Confirmat prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei
 participantului
 Formularul -------

da

2 Certificat de înregistrare a întreprin-
derii emis de Camera Înregistrării 

de Stat

Copie.Confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei

 participantului

 Formularul -------

da

 Imobilazator electronic
Geamuri actionat electric pentru 4 usi cu deschidere comfort
 MFA - Brod computer multfunctional
 Reglarea fazei lungi
 Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite
 Aer condiţionat cu reglare automata Climatronic
 Filtru de salon la incalzire si ventilarea salonului
 Stergatoare parbriz cu reglarea intervalului
 Luneta cu incalzire
 Parbriz incalzit
-Incalzire scaune fata cu reglaj individual
 Duze instalaţie spalare parbriz inalzite automat
 închidere centralizata cu telecomanda

 Radio RCD 230G: CD-Player cu MP3, USB, AUX, SD-card, 
Bluetooth, 4 difuzoare

 Buton pentru deschiderea portbagajului din exterior si interior

 Ogliniz Make-Up in parasolare

 Alarma anti furt cu sensor de supraveghere interioara, back-
up horn, sensor de tractare.
 Faruri de ceata cu iluminare statica la livrare
 Lumini pentru citit fata 2
PDC-  senzori paracare fata si spate  
Oglinda retrovizoare interioare cu 
antiorbire automat
Sensor ploaie
Oglinzi rabatabile electric cu 
Semnalizatoare
Faruri cu activare 
automata si funcţie manuala 
(Cominq Home) 
Covoraşe de cauciuc fata si spate – 
Aparatoare motor si cutie de viteze din 
material sintetic termen de garantie minim 2 ani sau 100000 km
automobil nou (2016-2017)
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3 Certificatul de atribuire a contului 
bancar

Copie.Confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei

 participantului

 Formularul -------

da

4 Certificat de efectuare sistematică 
a plăților,impozitelor,contribuțiilor 

eliberat de inspectoratul Fiscal

Copie.Confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei

 participantului

 Formularul -------

da

5 Licența de activitate Copie.Confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei

 participantului

 Formularul -------

da

6 Informații generale despre ofertant Copie.Confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei

 participantului

 Formularul -------

da

7 Copia pașaportului tehnic sau de-
scrierea tehnică

Copie.Confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei

 participantului

 Formularul -------

da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcția Finanţe Edineț.

b) Adresa: or.Edineț str.Indeprndenţei 33  Tel: /0246/22847 /0246/24492 

c) Fax: /024624492

d) E-mail: directiafinanteedinet@mail.ru

e)Numele şi funcţia persoanei responsabile: Irina Lungu-şef adjunct  

f)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] 11:00

- pe: [data] 06.02.2017

- pe adresa: Direcția Finanţe Edineț, or.Edineț str.Independenţei 33. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai mic.

  11.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
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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: 290000,00 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 112-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: _IP Gimnaziu-grădiniță ”Igor Crețu”

2. IDNO: _101262001077

3. Tip procedură achiziție: _COP

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare_

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

____Produse alimentare____________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _IP Gimnaziul-grădiniță ”Igor Crețu”

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Bugetul de Stat.

[sursa banilor publici] 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

viciilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1
15821200-1

Biscuiţi de ovăs kg 85
SM DSTU3781:2005

Cutie de 3 kg

2
15821200-1

Biscuiţi kg 100
SM DSTU3781:2005

Cutie de 3 kg

3
15613310-4

Crupe de grâu 
kg 80

calitatea superioară
Ambalate în pachet 1 kg

4
15613310-4

hrişcă întreagă kg 110
calitatea superioară

Ambalate în pachet 1 kg

5
15613311-1

Crupe de porumb kg 100
calitatea superioară

Ambalate în pachet 1 kg

6

15614000-5

Orez şlefuit cu 
bobul rotund.

kg 130
calitatea superioară

Ambalate în pachet 1 kg

7 15851100-9
Paste făinoase

kg 180

Ambalate în pachet 5 kg
Grupa Ccalitatea supe-

rioară (clasa 1) din făină de grîu 
de calitate superioară. Fierbere 

de 5-10 munite.
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8
15851100-9

Tăieţei  pak 90
Ambalate în pachet 

0,400 kg
calitatea superioară

9

15530000-2

Unt kg 180

 din smîntînă dulce, 
nesărat 72.5 % grăsime; fără 

adaus de grăsimi vegetale
Ambalat 5 kg

10 15542000-9
Brînză de vacă 
18 % kg 415 Ambalat  3 kg

11 15512000-0 Smîntînă   20 % pak 130 Ambalate în pachet 
0,500 kg

12
15112000-6

piept de găină kg 1000
calitatea superioară

Ambalat la 1 kg

13 15111100-0 Carne de vită 
fără os kg 300 Ambalat calitateasupe-

rioară
la 5kg

14
15221000-3

Peşte congelat 
fără cap kg 240

calitatea superioară
Ambalat la 10 kg

15 15332412-5 Stafide pak 150 Ambalate în pachet 
0,100 kg

16 15331462-3
Mazăre verde 

conservată borcan 190 Borcan de tinichea 0.420 
l

17 15331460-9 Castraveţi muraţi borcan 160 Borcan 3 l

18
15331133-8

Mazăre uscată 
sfarâmata kg 70

calitatea superioară
Ambalate în pachet 1 kg

19 15321000-4 Fasole kg 50 Ambalate în pachet 1 kg

20 15831000-2 Zahăr kg 35 Ambalateînpachet5kg

21
15612130-1

Făină de grîu kg 360 Săculeţ  5 kg, , calitate 
superioară

22 15331427-6 Pastă de roşii borcan 95 Borcan de tinichea 0,700 
kg

23 15872400-5
Sare de bucătărie 

iodată kg 70 Ambalate în pachet 1 kg

24
15321000-4

Suc de fructe tetrapac 1500
Fără conservanți,

Ambalat tetrapac, 1 l

25 15625000-5 Crupe de griş kg 140 Ambalate în pachet 1 
kg, , calitate superioară

26 15421000-5 Ulei rafinat sticlă 50 Rafinat, dezodorizat în 
sticle de 5 l

27 15863200-7 Ceai negru cutie 15 Cutie 100 pacheţele

28 15800000-6 Ouă de găină buc 3060 Categoria A

29
15841000-5

Cacao pak 75
Pachet

0,250 kg

30
15613310-4

Crupe de orz kg 90
Ambalate în pachet 1 

kg,  calitate superioară
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31
15613380-5

Fulgi de ovăs kg 70
Ambalate în pachet 1 kg, 

, calitate superioară
GOST 21149-93

32 15130000-8
Brînză cu cheag 

tare la bloc kg 60

33 15545000-0 Cașcaval 40 % kg 100
Ambalate în pachet 

1 kg

34 Chefir 2,5% pac 400 Ambalate în pachet 
0,500 kg

35 03333000-4 Lapte de vacă 
pasteurizat, 2,5% tetrapac 3500 Ambalat pachet tetra-

pac 1 l

36 15810000-9 PâINE ALBĂ FELIATĂ , 
0,600 kG buc 1675 AMBALAT PACHET 0,600 kG

15810000-9 PâINE DE SECARĂ  FE-
LIATĂ , buc 730 AMBALAT PACHET 0,550 kG

37 15810000-9 CHIFLE CU MAGIUN buc 1200 AMBALAT PACHET 0,80 kG

38 15613310-4 Arpacaș kg 50
Ambalate în pachet 

1 kg, calitate superioară

39 15332240-8 Peltea pak 170 Ambalate în pachet, 
0,250 kg

40 15898000-9 Drojdie uscată pak 10 AMBALATE ÎN PACHET,  80 
GRAME

41 15899000-6 Praf de copt pak 30 Ambalate în pachet, 0,15 grame

42 15800000-6 Lavaș pak 200 Ambalate în pachet, 0,230 grame 
calitate superioară

43 15332410-1 Prune uscate fără 
sumbur kg 60 calitate superioară

44 15332410-1 Mere uscate kg 45 calitate superioară

45 15332200-6 Magiun de fructe borcan 30 Borcan de tinichea 2 kg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: __săptămânal, până la ora 16,00 la 
Gimnaziu-grădiniță ”Igor Crețu”, com. Găvănoasa_____

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Mi-
nisterul Dezvoltării Informaţionale), confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participan-
tului;

da

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilita-
tea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratu-
lui Fiscal al Republicii Moldova);

da

4 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului;

da

5  Certificat de conformitate/ Declaraţia de 
Conformitate (pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acreditat în 
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin 
ştampila şi semnătura participantului 

da
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6 Oferta da

7 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copia confirmată prin ştampila Participantului, da

8 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
a agentului economic participant

copia semnată şi ştampilată de participant da

Documente obligatorii pentru procurarea produselor alimentare

1 Certificat de calitate şi de provenienţă a ma-
teriei prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila parti-
cipantului

da

2 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.

da

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

Da

4 Certificat pentru confirmarea capacităţii exe-
cutării calitative a contractului de achiziţie

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie :

 Experienţa acumulată , performanţele ;

Da

5 Certificat de inspecție a calității cerealelor și 
a derivatelor cerealelor”

eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor- 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: IP Gimnaziu-grădiniță ”Igor Crețu”
b) Adresa: com. Găvănoasa, r. Cahul
c) Tel: 0. 299.57 121
d) Fax: 0. 299.57 463
e) E-mail: altatiana9@yahoo.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: _Alexandrova Tatiana

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]06.02.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 

Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pe poziții pentru produse de cea mai bună calitate;

Transportarea la destinație.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: maxim 30 de zile.

12. Garanția pentru ofertă:„Nu se cere” 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa :Chișinău, Şos. Hînceşti 53,

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 225640,00 lei ( două sute douăzeci și cinci de mii șase 
sute patruzeci )
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Cererea ofertelor de prețuri 114-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:    Școala Profesională mun. Comrat 

2. IDNO:                                                      1010611000613

3. Tip procedură achiziție:                        cererea ofertei de pret

4. Obiectul achiziției:                                 produse alimentare

5. Cod CPV:                                                15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

produselor alimentare pentru alimentarea elevilor

                            [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor            Școlii Profesionale mun. Comrat

                 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 01.02.2017 – 30.06.2017,       

este alocată suma necesară din:   bugetul de stat.

                     [sursa banilor publici]  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1 15321500-9 Suc struguri buc. 3810 0,20 litri, pachet tetrapac

2 15321600-0 Suc mere buc. 4096 0,20 litri, pachet tetrapac

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

01.02. 2017 – 30.06. 2017 , între ora 7,30 – 8,30;

la adresa: mun. Comrat str. Lenin 179 ( Căminul ȘP Comrat)

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta în limba de stat Original confirmată prin ștampila și semnătura ofer-
tantului cu indicarea prețului fără TVA și cu TVA

Obligatoriu

2 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie emisă de Camerea Înregistrării de Stat, 
confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei 
ofertantului

obligatoriu
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3 Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberată de banca deținătoare de cont, 
confirmată prin aplicarea șemnăturii și ștampilei 
ofertantului

Obligatoriu

4 Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul 
de stat

Copie eliberată de Inspectoratul fiscal, confirmată 
prin aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

5 Licența de activitate Copie confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului

Obligatoriu

6 Raport financiar pe baza datelor din ultimul 
bilanț contabil

Copie confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului

Obligatoriu

7 Certificat de conformitate  pentru fiecare 
poziție din ofertă

Copie eliberată de Organul de certificare acreditat 
în sistemul național de acreditare , confirmată prin 
aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

8 Informații generale despre ofertant Original, cu indicarea adreselor sediului și filiale-
lor, telefon,fax,  email, web site, etc.

Obligatoriu

9 Autorizație sanitară de funcționare Copie eliberată de organul abilitat confirmată prin 
aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

10 Autorizație sanitară pentru unitățile de 
transport

Copie eliberată de organul abilitat confirmată prin 
aplicarea șemnăturii și ștampilei ofertantului

Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante:  Școala Profesională mun. Comrat

b) Adresa:  or. Comrat str. Lenin 202

c) Tel:  029822383

d) Fax: 029822383

e) E-mail: spcomrat@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Suhan Sergiu

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: or. Comrat str. Lenin 202, anticamera

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut pentru fiecare poziție

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  

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  30371,48 
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Cererea ofertelor de prețuri 115-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Abaclia

2. IDNO: 1007601008867

3. Tip procedură achiziție:  cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției:  Automobil de serviciu 

5. Cod CPV:  34110000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării : automobil  de serviciu.                                                                                      
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  : Primăria s.Abaclia

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017,  este alocată suma necesară din: Bugetul local

 [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunu-
rilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referinţă

1

34
11

00
00

-8

Automobil Buc 1

anul fabricaţiei 2017,

număr de locuri 5,

tip caroserie SUV,

capacitate motor 

1.6 i cm³, 16 v 114 cp

tipul combustibilului Benzina,

Consum complect 6.4

ciclu urban 7.7

ciclu extraurban 5.6 

l /100 km,

Cutia de viteze Mecanică,

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:  60 zile din data semnării contractu-
lui, s.Abaclia Primăria Abaclia. 

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Oferta de preţ automobil Original, semnat ştampilat de participant obligatoriu
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2. Certificat/Decizie de inregistrare a intreprin-
derii/Extras din Registrul de Stat al persoane-
lor juridice

Original, semnat ştampilat de participant obligatoriu

3. Formularul informativ despre ofertant Original, semnat ştampilat de participant obligatoriu

4. Certificat de efectuare sistematică a plă-
ţii impozitelor, contribuţiilor 

Copie – semnată, ştampilat de Participant obligatoriu

5. Descrierea tehnică Copie – semnată, ştampilat de Participant obligatoriu

7. Licenta/Autorizaţie  de activitate Copie – semnată, ştampilat de Participant obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Abaclia

b) Adresa: str.Aleco Russo 17

c) Tel: 0297/51360

d) Fax: 0297/51690

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

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Niculiţă Victor

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

- pînă la: [ora exactă]11:00

- pe: [data]06.02.2017

- pe adresa:  r-l Basarabeasca  s.Abaclia, str.Aleco Russo 17,  Primăria.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12. Garanția pentru ofertă:  „Nu se cere”  

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor .

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 220000,00
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  Cererea ofertelor de prețuri 116-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională Briceni

2. IDNO: 1008604000593

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției:  Schimbarea ferestrelor la blocul de studii şi la căminul Şcolii Profesionale Briceni

5. Cod CPV: 45421132-8

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de schimbare a feres-
trelor la blocul de studii şi căminul Şcolii Profesionale Briceni

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Şcolii Profesionale Briceni

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale şi a procesului verbal de recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1. 45421132-
8

Schimbarea ferestrelor la blocul de studii şi 
la cămin Proiect 1

Conform caietului de sarcini

2.

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

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

13.  Locul executării lucrărilor: blocul de studii şi căminul şcolii

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă
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15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

Nr. 
d/o

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

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

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

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinde-
rii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

Da

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

7 Declarație privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da 

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

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională or.Briceni

b) Adresa: or.Briceni, str.Turghenev, 59

c) Tel: 024722332

d) Fax: ______________

e) E-mail: sm10.briceni@gmail.com_____________

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Lupu Liliana, director
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________ 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmea-
ză a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 09.02.2017_
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Şcoala Profesională Briceni, or.Briceni, str.Turghenev, 59

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat
24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la proce-
dura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentu-
al din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care  
se cere sau se indică „Nu se cere”]

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 257865
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Cererea ofertelor de prețuri 117-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Mereni, r-nul Anenii Noi

2. IDNO: 1008601000020

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției:  Combustibili pe bază de lemn 

5. Cod CPV: 09111400-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse alimentare

conform necesităţilor  Primăria s. Mereni, r-nul Anenii Noi

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

viciilor solicitate

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicita-

tă, Standarde de referinţă

1 09111400-4 Peleți (biomasă) tone 100 Amestec de biomasă, cu conținut de 
maxim 20% rumeguș din conifere

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Primăria s. Mereni, conform  co-
mandă.

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Minis-
terul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilita-
tea certificatului-conform cerințelor) Inspectoratu-
lui Fiscal al R.M

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampila parti-
cipantului.

Obligatoriu

5. Oferta de preț Confirmată prin semnătura și ștampila participan-
tului

Obligatoriu

6. Declarația privind conduita etică și neimpli-
carea în practici frauduloase și de corupere 

ConformF3.4 din Documentația Standard Obligatoriu

7. Lista Fondatorilor, operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

8. Certificat pentru  confirmarea capacității exe-
cutării calitative a contractului de achiziție

Original- eliberat de Participant, care reflectă 
următoarea informație: experiența acumulată, 
performanțele

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: Primăria s.Mereni

b) Adresa: s. Mereni, r-nul Anenii Noi, str. Ștefan cel Mare, 93

c) Tel: 0-265-54-328

d) E-mail: primaria@mereni.md

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Salcuțan Eugeniu - Primar

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

- pînă la: 11:00

- pe: 06.02.2017

- pe adresa: r-nul Anenii Noi,s. Mereni, str. Ștefan cel Mare, 93, Primăria 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut, pe lista întreagă.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

12. Garanția pentru ofertă:  „Nu se cere” 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 225000,00 lei



27 IANUARIE 2017, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.8

83

Cererea ofertelor de prețuri 118-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

2. IDNO:                1012620010265

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: procurarea produselor alimentare

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării :

                     Procurarea produselor alimentare pentru anul 2017

                                                                    [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor :

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” s. Colibasi, r. Cahul

                     [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
__________________bugetul de stat________.

                                                                     [sursa banilor publici]  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

viciilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 03221113-1 Ceapa kg 200 In stare proaspata, ambalata in saci

2 03221112-4 Morcov kg 300 In stare proaspata, ambalata in saci

3 03221111-7 Sfecla rosie kg 150 In stare proaspata, ambalata in saci

4 03221400-0 Varza kg 400 In stare proaspata, ambalata in saci

5 03212100-1 Cartofi kg 2000 In stare proaspata, ambalata in saci

6 03221221-1 Mazare verde kg 112.5 Cu bob zbircit,conservata,  ambalat in borcane 
cu greutatea de minim 0.500g – maxim 1 kg

7 15331427-6 Pasta de tomate kg 90 25% in borcane cu greutatea de la 0.500-pina 
la 1 kg

8 15872100-2 Piper negru macinat kg 1.0 Ambalat in pachete de politiliena cu greutatea 
de la 20gr – pina la 100 gr

9 15870000-7 Frunze de dafin kg 1.0 Ambalat in pachete de politiliena cu greutatea 
de la 20gr – pina la 50 gr

10 03211400-7 Crupe de orz kg 100
Ambalat in pachete de 1 kg

Calitate superioara
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11 15613300-1 Crupe de arpacas kg 100
Ambalat in pachete de 1 kg

Calitate superioara

12 15613310-8 Crupe de arnaut kg 100
Ambalat in pachete de 1 kg

Calitate superioara

13 03211900-2 Crupe de hrisca kg 150
Ambalat in pachete de 1 kg

Calitate superioara

14 15614100-6 Crupe de orez kg 150
Cu bob rotund,calitate superioara,

 ambalat in pachete de 1 kg

15 03221210-1 Fasole alba  kg 50
Ambalat in pachete de 1 kg

Calitate superioara

16 15850000-1 Paste fainoase kg 300 Din griu dur, calitate superioara, ambalat in 
pachete de 1 kg

17 15850000-1 Taietei kg 40

Calitate superioara,

Ambalat in pachete de la 0.200- pina la 0.400 
gr

18 15870000-7 Bors acru praf kg 5 Ambalat in pach de la 0.20 –pina la 40 gr

19 15625000-5 Crupe de gris kg 50
Ambalat in pachete de 1 kg

Calitate superioara

20 15831000-2 Zahar tos kg 600 Din sfecla de zahar calitatea I, ambalat in saci 
de 50 kg

21 15863200-7 Ceai negru natural pach 40 Calitate superioara, ambalat in cutii a cite 100 
pliculete 

22 15332200-6 Magiun din fructe kg 100 Ambalat in cutii de la 1 – pina la 13 kg,  cu 
aroma de caise, sau diverse arome

23 15421000-5 Ulei de floarea soarelui lit 150 Rafinat, dezodoriza in peturi de la 1 – pina la 
5 litri

24 03311200-6 Peste fileu kg 300

Fara cap, dezosat in stare proaspata , ambalat 
in pachete de la 5 – pina la 10 kg

Calitate superioara

25 15112000-6 Gamba de pui kg 1000

In stare proaspata , congelate, ambalate in 
cutii de carton  de la 5 – pina la 15 kg

picioruse

Calitate superioara

26 15332410-1 Fructe uscate kg 250
In asortiment de fructe, 

Ambalat in saci de la 1 pina la  5 kg

27 15321000-4 Suc natural de fructe pach 840 Ambalat in cutii de 0.200 ml

28 03222321-9 Mere proaspete kg 2000

In stare proaspata, asortiment, ambalat in cutii 
de la 15-pina la 20 kg

Calitate superioara

29 03222111-4 Banane kg 2000 In stare proaspata, calitate superioara, ambalat 
in cutii de la 15- pina la 20 kg

30 15872400-5 Sare iodata kg 180 In pachete de polietilena de 1 kg

31 15612100-2 Faina de griu kg 200 Din griu, de culoare alba, calitate superioara, 
ambalata in saci de 50 kg

32 15871110-8 Otet de mere lit 25 Ambalat in peturi de 1 litru 
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33 15811100-7 Paine kg 2500 Din faina de griu, calitate superioara 0.500 gr

34 15811200-8 Chifle kg 42 Din aluat de cozonac din faina de griu c/s  
0.100 gr

35 15821200-1 Biscuiti cu magiun kg 100
Biscuiti cu umplutura de magiun , suprafata 

este acoperita cu zahar pudra  ambalat in cutii 
de la  1 – pina la 3 kg

36 15812000-3 Turte dulci kg 100 Ambalat in cutii de la 1 – pina la 5 kg

37 15821200-1 Biscuiti kg 100
Biscuiti in forma de nucusoare cu umplutura 
de lapte condensat cu zahar fiert, ambalat in 

cutii de la 1-pina la 3 kg

38 15821200-1 Covrigei cu aroma de 
vanilie kg 50 Ambalat in saci de la 1 –pina la  6 kg

39 15511000-3 Lapte lit 2000 2.5 % grasime, ambalat in pachete de polieti-
lena de 1 litru

40 15542000-9 Brinza proaspata de vaci kg 400 18 % grasime, ambalat in punga de la 0.500g 
– pina la 1 kg

41 15512100-1 Smintina kg 200 15 % grasime, ambalat in pachete de 0.500 gr

42 15530000-2 Unt kg 150 72.5 % grasime,  fara adaos de grasimi vege-
tale ambalat in cutii de la  5 – pina la 10kg

43 15540000-5 Cascaval kg 150 Ambalat in cutii de de la 1-pina la 10 kg

44 15612210-6 Crupe de porumb kg 50
Ambalat in pachete de 1 kg

Calitate superioara

45 15872200-3 Patrunjel uscat kg 1.5 Ambalat in pachete de polietilena  de la 0.20g 
–pina la 0.60 gr

46 15113000-3 Carne de porc kg 600 Carne de porc congelata fara os si fara slanina  
ambalata in pachete de la 10-pina la 15 kg

47 03142500-3 Oua de gaina buc 1000 In stare proaspata, ambalate in cutie de carton

48 15898000-9 Drojdie uscata kg 1 kg Ambalata in pachete de la 0.50-pina la 200 gr

48 15899000-6 Bicarbonat de sodiu ali-
mentar kg 2.5 Ambalata in pachete de la 0.100-pina la 0.500 

gr

49 03111500-7 Susan alimentar kg 2.5
Ambalata in pachete de la 
0.100-pina la 0.500 gr

50 0322115-2 Stafide kg 10
Ambalat in pachete de min 0.300 gr

Max 0.500 gr

51 15331100-8 Usturoi kg 5 Ambalat in saci de min 3 max 5 kg

52 Vanilie kg 1
Ambalat in pachetele de min 0.010gr

 max 0.50 gr

53 Lavas kg 50

In stare proaspata ambalat in pachete de polie-
tilena  de min 0.200 gr

max 0.500 gr

54 15542000-9 Brinza de vaci in saramura kg 100
40 % grasime , ambalata in pachete de min 3 kg

max 5 kg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

Termenul de livrare din februarie – decembrie 2017sa corespunda graficului de lucru de la 08.00 
pina la 16.00 de luni pina vineri inclusiv, conform comenzilor, cu unitatea de transport al  partici-
pantului.

 Locul destinatiei: Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” s. Colibasi, r. Cahul
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7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat / decizia  de inregistrare a intre-
prinderii

copia semnată şi ştampilată de participant Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar  copia semnată şi ştampilată de participant Da 
3 Oferta Original -semnata si stampilata de participant Da

4 Certificat de conformitate/ declaratie de 
conformitate

copia semnată şi ştampilată de participant Da 

5 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
a agentului economic participant

copia semnată şi ştampilată de participant Da

6 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport.

copia semnata si stampilata de participant 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: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
b) Adresa: s. Colibasi, r. Cahul
c) Tel: 029962-210
d) Fax: ______________
e) E-mail: ccontabilitatea@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Nichita E

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: [ora exactă]11:00
- pe: [data]06.02.2017
- pe adresa:  Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” S.Colibasi, r. Cahul
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut. Fara TVA, pe pozitii
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 __0__%. în formă de: 

- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea 
ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 243.0 mii lei
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  Cererea ofertelor de prețuri 119-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:             IMSP CS Cazanesti,r-nul Telenești

2. IDNO: 1010606005508

3. Tip procedură achiziție:     Cererea ofertelor de  prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a  OMF  s.Tirsitei,r-nul Telenești 

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucari de reparatie capitala la 
OMF  din s.Tirsitei ,r-nul Telenești

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _IMSP CS Cazanesti ,r-nul Telenești

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:   CNAM;bugetul raional

8. Modalităţi de plată: in lei prin transfer,în termen de 30 zile  în baza  facturii fiscale și a  procesului  verbal 
de recepție.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-
citată, Standarde de referinţă

45000000-1 Lucrări  de reparatie capital a  OMF din 
s.Tirsitei r-nul Telenești proiect 1 Conform listei cantităților  de  

lucrări 

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): _3 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni ) pina la 31.12.2017

13.  Locul executării lucrărilor: s.Tirsitei r.Telenesti OMF

14. Modalitatea de efectuare a evaluării:  pe lista întreagă___________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _________________

              Cel mai mic pret din lista intreaga___________________________________________

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

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

Nr. 
d/o

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

1 Oferta Original confirmată  prin  aplicarea ștampilei  și 
semnăturii  ofertantului

Da 

2 Devizelelocale  aferente  ofertei Formularele 3,5,7 cu specificația  parametrilor  
tehnici  solicitați în caietul  de sarcini.Original  
confirmată  prin ștampila și semnătura ofertan-
tului.

Da

3 Certificat de înregistrare  a  întreprinderii Copie. Confirmată prin aplicarea ștampilei  și  
semnăturii   ofertantului

Da

4 Licența de  activitate Copie .Confirmată prin  aplicarea ștampilei  și  
semnăturii  ofertantului

Da

5 Informații generale despre ofertant Original.Confirmată  prin  aplicarea ștampilei  și 
semnăturii  ofertantului

Da

6 Declarație  privind personalul de specialitate 
propus  pentru implementarea  contractului

Original.Confirmată  prin  aplicarea ștampilei  și 
semnăturii  ofertantului

Da

7 Declarație  privind  dotările  specifice ,utilajul  
și  echipamentul  necesar  pentru  îndeplinirea  
corespunzătoare  a  contractului

Original.Confirmată  prin  aplicarea ștampilei  și 
semnăturii  ofertantului

Da

8 Certificat  de efectuare  sistematică a  plății 
impozitelor,contribuțiilor eliberat  de Inspecto-
ratul  Fiscal

Copie .Confirmată prin  aplicarea ștampilei  și  
semnăturii  ofertantului

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Cazanesti r-nul Telenești

b) Adresa: ___________s.Cazanesti r.Telenesti________

c) Tel: 0258.72.066

d) Fax: 0258.72.392

e) E-mail: cs.cazanesti@ms.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cristea Anatolie  Med/Sef  CS Cazanesti

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: ____cs.cazanesti@ms.md______ 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00
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- pe: [data] 09.02.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depu-
nere a ofertelor]________________________________________

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 de zile din momentul deschiderii_____________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ______limba de Stat__________

24. Garanția pentru ofertă: nu  se  cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la proce-
dura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

26. 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 ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea  estimată a achiziției ,fără TVA  290000,00 lei 
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Cererea ofertelor de prețuri 120-op/2017

1. Название закупающего органа: __ Примэрия с.Копчак__

2. IDNO: ______1007601010747_________

3. Тип процедуры закупки: ____ Конкурс ценовых оферт  _____

4.  Предмет закупок:______ Закупка микроавтобуса  ______

5. Код CPV: ____34114400-3______

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки ____ микроавтобуса ______

       (предмет  закупки)

согласно нуждам  _______________ Примэрии с. Копчак ____________

                                                     (название закупающего органа) 

(в дальнейшем – Покупатель)  на бюджетный период 2017, была выделена необходимая сумма из: 
___________ местного бюджета ____

             (источник публичных средств) 

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить его 
нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

№

п/п
Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг

Еди-ница 
изме-
рения

Коли-
чество

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, Ссылочные 
стандарты  

1.

34114400-3

микроавтобус

шт.

1

1.Двигатель дизельный до 
3-х литров.
2.Пробег до 300 тысяч км.
3.Возраст до 10 лет.
4.Цвет – любой.

5.Молдавские номера (за-
регистрированные)

6.Коробка передач механи-
ческая.

7. Мест - 18 и более.

6. Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения: Оплата производится 
в течении 10 рабочих дней с момента регистрации контракта в агентстве государственных закупок, 
место- г.Кишинев в национальной валюте.

Оплату за услугу сервиса (диагностика транспортного средства) производит продавец. Место сервиса 
выбирает покупатель.
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7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают следующее: 

№

п/п

Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью 
участника на каждой странице

2 Сертификат о регистрации предприятия Копия- выданный государственной 
регистрационной палатой

3 Список учредителей(EXTRAS) EXTRASэкономического оператора-имя, 
фамилия, персональный код

4 Техпаспорт транспортного средства Копия

5 Последний акт технического обследования Копия

6 Страховка за 2017 год. Копия

8. Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, либо 
потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:  

Название закупающего органа:_____ Примэрия с.Копчак ________

Адрес: с. Копчак, ул. Ленина, 124,

Тел: 0 (294) 50-2-90; (294)50-4-61;

Факс: 0 (294) 50 – 2-38;

E-mail: primaria_copceac@mail.ru

Имя и должность ответственного лица: Узун И.Г.- заместитель примара

9. Составление оферт:  Запрошенные оферты и квалификационные документы 
составляются четко, без исправлений, с номером и  датой выхода, за подписью ответственного лица и 
подаются:

- до: ____10:00_______ час

- до: 06.02.2017

- по адресу: с. Копчак, ул. Ленина, 124, Примэрия с. Копчак (кабинет юриста).

- Оферты, поданные с опозданием будут отклонены. 

10. Критерием присуждения является: 1.наименьшая цена 

                                                                          2.техническое состояние транспортного средства 

                                                                          3.пробег

                                                                         4.год выпуска

                                                                        5.год въезда на территорию Республики Молдова

11. Срок действия оферт: 30 дней.

 12. Гарантия оферты: Не требуется

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере ____%, 

в форме: 
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- - банковской гарантии  или

- - перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу  (название организации), с примечанием «Гарантия 
оферты по открытым торгам №_________ от _______________»,  согласно следующим детальным 
данным: 

a) бенефициар платежа (укажите); 

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код (укажите);

d) расчетный счет (укажите); 

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите); 

g) территориальное казначейство (укажите).

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в Национальное 
агентство по разрешению споров, по адресу: (укажите адрес.)

14. Оценочная стоимость закупки, без НДС   399 999,00  лей: 
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Cererea ofertelor de prețuri 121-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  PRIMĂRIA  SATULUI  USTIA
2. IDNO: __1007601009026________________________________________
3. Tip procedură achiziție: _COP ____________________________________
4. Obiectul achiziției:  __Produse Alimentare_______________________________________________
5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _Produse alimentare_____
[obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor   __________Primăria satului Ustia_______________________
                                   [denumirea autorităţii contractante] 
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară trim.I 2017, este alocată suma necesară din: 
___________________________bugetul local______________________.
                                        [sursa banilor publici] 
 
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o CPV Denumirea Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15811100-7 Pâine, bucati 0,380kg buc. 1500 SM173-1997
zilnic

2 15811100-7 Pâine de secara, bucati 0,450kg buc. 750 SM173-1997
zilnic

3 15821200-1 Biscuiţi din lapte topit, cutie carton a cîte 4 kg kg. 60 SM DSTU 24901-89
livrare 1 dată pe saptamina

4 15821200-1 Biscuiţi “ovseaniie”,cutie carton a cîte 4 kg kg. 60 SM DSTU 3781:2005
livrare 1 dată pe saptamina

5
15821200-1 Covrigei cu mac, cutie carton a cîte 4 kg kg. 80

GOST 30354-96 HG.775 
din 03.07.2007
livrare 1 dată pe saptamina

6 15821200-1 Napolitane, cutie carton a cîte 4 kg kg. 60 GOST 14031-68
livrare 1 dată pe saptamina

7 15811200-8 Chiflă cu magiun, 80gr buc. 750 GOST 28809-90
Zilnic

8 15811200-8 Chifla dulce 50 gr c.s. buc 750 GOST 28809-90
Zilnic

9 15811300-9 Croasant 80 gr c.s. buc 750 GOST 28809-90
Zilnic

10 15613300-1 Hrişcă, 1 kg pac 50 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată pe saptamina

11
15850000-1 Paste făinoase  fidea calitatea superioara, 1kg pac 30

ISO_22000:2005 HG775 
din 03.07.2007
livrare 1 dată pe saptamina

12
15850000-1 Paste făinoase tip spicusor, 1kg pac 30

ISO_22000:2005 HG775 
din 03.07.2007
livrare 1 dată pe saptamina

13 15850000-1 Taitei de casa cu ou, pac 0.400kg pac 40 HG775 din 03.07.2007
livrare 1 dată pe saptamina

14 15613300-1 Crupă de arpacas, 1kg pac 50 SF 67-38975129-002:2010
livrare 1 dată pe saptamina

15 15613300-1 Crupă de griş(manca), 1kg pac 50 GOST 7022-97
livrare 1 dată pe saptamina

16 15613000-8 Crupa orz, 1kg pac 50 SF 67-38975129-002:2010
livrare 1 dată pe saptamina

17 15613000-8 Crupa de ovas cu fructe, pachet 0,5kg pac 90 SF 3771131-002:2012
livrare 1 dată pe saptamina

18 15613000-8 Crupa de mei pac.1 kg pac 50 GOST 572-60
livrare 1 dată pe saptamina

19 15613000-8 Crupa de arnautca pac.1 kg pac 50 SF 67-38975129-003:2010
livrare 1 dată pe saptamina

20 15613000-8 Crupa de porumb pac.1 kg pac 50 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată pe saptamina
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21 15613300-1 Fasole albe(uscate) pac.1 kg pac 60 GOST 26791-89
livrare 1 dată pe saptamina

22 15332100-5 Sare de lamiie pac.100 gr pac 30 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată pe lună

23 15331462-3 Mazăre conservată bor.700 gr buc 60 GOST 15842-90
livrare 1 dată pe saptamina

24 15331470-2 Porumb conservat bor.400 gr buc 60 HG nr.520/22.06.2010
livrare 2 dată pe saptamina

25 15872200-3 Borş clasic pac.20 gr pac 180 San Pin 2.3.2. 560-96
livrare 1 dată pe lună

26 15842300-5 Halva cutie 5 kg cutie 180 GOST 6502-94
livrare 1 dată pe saptamina

27 15611000-4 Orez, (întreg) pac.1kg pac 50 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată pe saptamina

28 15613300-1 Mazăre uscată sfărmată, pac.1 kg pac 90 SF 67-38975129-001:2010
livrare 1 dată pe saptamina

29 15411100-3 Ulei, 1 litru l. 50 SF 05691233-002:2007
livrare 1 dată pe lună

30 15863000-5 Ceai, pachet.100 gr buc. 30 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată pe lună

31 15111100-0 Carne de bovine fara os, kg,proaspata kg. 300 GOST 1428-72
livrare zilnica

32 15112000-6 Piept de gaina, fara os kg, proaspata kg. 300 SF 03945356003-2012
livrare zilnica

33 15221000-3 Peşte congelat Hec fara cap cutie 10 kg kg. 360 GOST 257-96
livrare 1 dată pe saptamina

34 15511000-3 Lapte de vaca, punga polietilena 0,9 litri pac 1800 GOST 26809-86. 2, 3, 7.
livrare 2 ori pe saptamina

35
15530000-2 Unt, pachete 200gr., 72% grasimi pac 750

TU 04928383-11:2011 
GOST 37-91
livrare 1 dată pe saptamina

36 15332290-3 Magiun de mar, bor.750gr. bor 60 Gost 6929-88
livrare 1 dată în lună

37
15100000-9 Ouă de masa calitate superioara , buc. buc. 3500

SM 89 HG. Nr.1208 din 
27.10.2008
livrare 1 dată pe saptamina

38 15300000-1 Pastă de roşii, banci 0,7kg bor 36 SM 247-2004
livrare 1 dată în lună

39 15872100-2 Piper negru boabe , pachet 20gr. buc. 20 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată în lună

40 15872100-2 Piper negru măcinat , pachet 20gr. buc. 20 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată în lună

41 15872100-2 Frunze de dafin, pachet buc. 30 GOST 17594-81
livrare 1 dată în lună

42 15890000-3 Sare iodata , pachet 1kg. pac 50 GOST 13830-97
livrare 1 dată în lună

43 15890000-3 Bircarbonat de sodium, pachet 500gr. . pac 10 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată în lună

44 15871110-8 Otet, sticla 0,5 litru buc. 30 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată în lună

45 15332410-1 Stafide, pachet 500gr pac 12 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată în lună

46 15300000-1 Lamie proaspata, kg kg. 50 GOST 4429-82
livrare 1 dată pe saptamina

47 15300000-1 Mere proaspete, kg kg. 300 GOST 29270-95
livrare 1 dată pe saptamina

48 15300000-1 Morcov, kg kg. 300 SM SR 3278-2006
livrare 1 dată la 2 aptamini

49 15300000-1 Varză proaspata, kg kg. 600 SM SR 1418:2006
livrare 1 dată la 2 aptamini

50 15300000-1 Cartofi calitate superioara, kg kg. 1200 GOST 26545-85
livrare 1 dată la 2 aptamini

51 15300000-1 Sfecla rosie, kg kg. 150 GOST 26766-85
livrare 1 dată la 2 aptamini

52 15300000-1 Ceapa, kg kg. 200 SM 243:2004
livrare 1 dată la 2 aptamini

53 15500000-3 Chefir, tetra-pack 1 litru buc. 600 SF 04928383-025:2010
livrare 2 ori pe saptamina

54 15500000-3 BioChefir cu capsuni, persici 0,5 litru buc 1000 SF 04928383-032:2011
livrare 2 ori pe saptamina

55 15500000-3 Smintina, pahar 20% grasimi, pah.450 gr buc. 120 SF 00458963-003:2010
livrare 2 ori pe saptamina

56 15543000-6 Brinza de vaci,pac.450 gr kg. 240 SF 049288383-040:2014
livrare 2 ori pe saptamina
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57 15543000-6 Cascaval rusesc ambalat kg. 100 HG nr.221 din 16.03.2009
livrare 1 dată pe saptamina

58 15331500-2 Castraveți  conservati  3l buc. 30 GOST 7231-90
livrare 1 dată în lună

59
15612100-2 Faina din grîu pentru panificatie c.s. pac1 kg pac 100

GOST 27839-88 
SM 202:2000
livrare 1 dată în lună

60 15332410-1 Fructe uscate asorti(ambulate pac.1 kg) pac 100 HG nr.520 din 22.06.2010
livrare 1 dată în lună

61 15300000-1 Banane kg kg 180 HG nr.520/22.06.2010
livrare 1 dată pe saptamina

62 15300000-1 Mandarine kg c.s. kg 150 GOST 26545-85
livrare 1 dată pe saptamina

63 15300000-1 Clemantine kg c.s. kg 150 GOST 26545-85
livrare 1 dată pe saptamina

64 15300000-1 Portocale kg c.s. kg 150 GOST 26545-85
livrare 1 dată pe saptamina

65 15871270-7 Usturoi kg c.s. kg 30 Gost 1726-850709  
 livrare 1 dată pe saptamina

66 15871270-7 Ridiche proaspata kg 75 Livrare 3 ori pe saptamina

67 15300000-1 Roşii proaspete c.s. kg kg 120 GOST 1726-85
livrare 1 dată pe saptamina

68 15300000-1 Castraveţi proaspeţi c.s. kg kg 240 GOST 13907-86
livrare 1 dată pe saptamina

69 15300000-1 Prune uscate fara simburi pac 500kg c.s. Pac 100 Gost 28501-90
livrare 1 dată pe saptamina

70 03221250-3 Dovlecei proaspeti,c.s. kg kg 150 Gost 1726-850709    livrare 
2dată pe saptamina

71 15331130-7 Ardei dulci kg,c.s. kg 120 Gost 1726-850709    livrare 
2dată pe saptamina

72 03221420-6 Conopida kg.,c.s. kg 100 Gost 1726-850709    livrare 
2dată pe saptamina

73 03221110-0 Radacina patrunjel kg,c.s. kg 15 Gost 1726-850709    livrare 
2dată pe saptamina

74 03221110-0 Telina kg.,c.s. kg 15 Gost 1726-850709    livrare 
2dată pe saptamina

75
03117120-1 Maciese pac 0.500kg pac 18

Gost 55507 livrare 1 dată pe 
saptamina 

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _conform necesităților instituției și 
graficului de livrare ______

7.Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
N r . 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat 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 Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

5 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau 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 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
a agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

8
Autorizația sanitar-veterinară pe unitate 
de transport sau Pașaport sanitar al 
transportului

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant 

Obligatoriu

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

Obligatoriu
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10
Certificat de deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator (pentru pozițiile 
carne)

original – eliberat de Participant 
Obligatoriu

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

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

12
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

13

Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calităţii  sau contract cu asemenea 
laborator (pentru produse de panificație)

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

14 Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de achiziţie 

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

Facultativ

 15
«Certificat de inspecție a calității cerealelor și 
a derivatelor cerealelor», eliberat de Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Facultativ

16
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentru produsele de 
origine animalieră) 

SMV ISO 6579:2008
Facultativ

17 Graficul de livrare(zile : de cite ori pe 
saptamina si ora de livrare)

confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

8.Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:__Primăria satului Ustia___
b) Adresa: __r-n Dubăsari, s. Ustia___
c) Tel: _0 248 55 273_____________
d) Fax: __0 248 55 273____________
e) E-mail: pr_ustia@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: ___Natalia Boţolin____________
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: r-n Dubăsari, s. Ustia (Primaria satului Ustia)
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
10.Criteriul de atribuire este: prețul cel mai mic pentru fiecare poziție.
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 r-n Dubăsari, s. Ustia cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea 
ofertelor de prețuri nr.__-__ din ____-_____”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii: PRIMARIA SATULUI USTIA
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal: 1007601009026
(d) codul IBAN: MD59TRPDBK333110A05553AC 
(e) contul trezorerial: TREZMD2X
(f) contul bancar :226653
(g) trezoreria teritorială:. Ministerul Finanţelor-Trezoreria Coșnița

13.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : r-n Dubăsari, s. Ustia
14.Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: __190000 lei_________
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Cererea ofertelor de prețuri 122-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria c.Jora de Mijloc, raionul Orhei
2. IDNO: 1007601001684
3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preţuri
4. Obiectul achiziției: automobil
5. Cod CPV: 34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării automobilului 
conform necesităţilor  primăriei c.Jora de Mijloc, raionul Orhei

 
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017 este alocată suma necesară din: bugetul local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 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

3411000-1 Automobil buc 1

Dotări nivel de echipare GL/complectaţia de start
Culoare  alb
Tracţiune  4WD
Aer condiţionat  cu reglare manuală
Servodirecţie  asistată
Geamuri  acţionate electric/faţă/
Volan reglabil  pe înălţime şi adîncime 
Scaune faţă reglabilşe pe înălţime
Tapiţerie scaune material textil
Sistem audio cu 4 incinte
Radiuo CD/MP3/+Bluetooth
Comenzi audio pe volan
Priză 12V în consola inferioară
Indicator autonomie/indicator viteza medie/indicator 
schimbare treaptă viteză/indicator  consum carburant/ 
indicator temperatură exterioară
Parasolar cu oglindă şi buzunar/şofer + pasager/
Banchetă rabatabilă 60:40
Oglinzi retrovizoare reglabile  electric
Oglindă retrovizoare zi/noapte 
Faruri cu halogen tip multireflector/Reglare manuală faruri 
din interior
Port USB în consola centrală 
Jante din oţel cu capace 215/60 R16
Lumini de zi standard/DRL/
Acoperire  compartiment portbagaj
Airbag-uri-frontale/laterale/cortină/ genunchi /şofer/
ABS+EBD/ESP/Electronic Stabilte Program
Închidere centralizată cu telecomandă în funcţie  de 
aprindere a avariilor
Sistem ISOFIX de prindere a scaunului de copil pentru 
laterale  spate
Sistem de blocare  a uşilor din spate  pentru siguranţă copii
Sistem Auto Stop& Start motor/Sistem de monitorizare  a 
presiunii în pneuri

Date tehnice

Nr de uşi  5
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Motor   Benzină
1.6 L VVT

Tracţiune 4x4

Dimensiuni, mm
Lungime
Lăţime
Înălţime
Ampatament
Ecartament /faţă
                    Spate
Rază de virare, m
Gardă la sol, mm

4175
1775
1610
2500
1535
1505
5.2
185

Volum

Nr. locuri 5
Volum portbagaj
Volume Max L
Volum portbagaj banchetă 
pliată L
Volum portbagaj banchetă 
ridicată L
Rezervor carburant L 

1 120
710

375

47
Motor

Tip: M16A

Nr. cilindri 4

Nr.Supape 16

Capacitate cilindrică cm3 1 586

Cursă şi alezaj, mm 78.0 x 83.0

Raport de compresie 11.00

Putere maximă kW/CP/
гpm 88/120/6000

Cuplu maximNm/гpm 156/4 400

Sistem de aprindere Injecţie multipunct

Tranmisie Tip SMT mecanica

Şasiu

Servodirecţie Pinion şi cremalieră

Frîne
Faţă Discuri ventilate

Spate Discuri

Suspensie

Faţă Tip MacPherson
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Spate Punte rigidă cu arc elicoidal

Anvelope 215/60/R16

Mase

Masa proprie, kg 1160

Masa totală, kg 1740

Performanţe

Viteză maximă, km 180

0-100 km/h,  sec 12.0

Consum

Normă poluare Euro 6

4WD

Consum carburant

ciclu urban /100km 6.5

ciclu extra-urban/100 km 5.1

ciclu combinat 100 km 5.6

CO2 combinat g/km 134

Adăugător

Complect de pneuri de 
iarnă

1

Covoraşe de cauciuc 4

Complect de huse  pentru 
scaune 1

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 30 zile de la înregistrarea 
contractului la Trezorăria de Stat . Primăria comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei .

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta de preţ Confirmată prin semnătura  şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de Înregistrare a întreprinderii Copia emisă de Camera Înregistrării de 
Stat Confirmată prin semnătura  şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

3 Autorizaţie de funcţionare Copia semnată şi stampilată de participant 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: Primăria c.Jora de Mijloc,rnul Orhei

b) Adresa:s.Jora de Mijloc,r-nul Orhei

c) Tel: 023555238

d) Fax: 023555136

e) E-mail: primariajorademijloc@mail.ru

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Savin Viorica

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 06.02.2017
- pe adresa: [s.Jora de Mijloc, r.Orhei, sediul PrimărieiJora de Mijloc, bir. Contabilităţii]. 
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 
cere” ]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea 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 : 300000

4 Certificat de atribuire a contului bancar Copia eliberată de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

5 Ultimul raport finaciar Copia confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

6 Lista fondatorilor operatorilor economici 
-Nume, Prenume, cod personal

Copia semnată şi stampilată de participant Obligatoriu

7 Certificare de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

Copia eliberată de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului- conform cerinţelor 
IFS)

Obligatoriu
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Cererea ofertelor de prețuri 123-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria satului Vadul lui Isac r-l Cahul

2. IDNO:1007601007077 __________________________________________

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției:bricheti din deseuri lemnoase pentru gradinita de copii

5. Cod CPV: CPV  09111400-1 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

                                                                      Bricheti din deseuri lemnoase

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria satului Vadul lui Isac r-l Cahul

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 95000__bu-
getul 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 bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referinţă

1. 09111400-1
Bricheti din deseuri lemnoase

Tone 34 Din deseuri lemnoase

6. Grădinița de copii s.Vadul lui Isac Conform solicitarilor in decurs de 12 luni in perioada 31.01.2017- 
31.12.2017 cu transportul ofertantului.

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Certificat de conformitate sau alt 
certificat ce confirma calitatea 
brichetilor

copia originalului Eliberat de organismul 
National de Verficare a conformitatii 
produselor, confirmata prin stampila si 
semnatura participantului 

Obligatoriu

2. Formularul ofertei original Obligatoriu
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3. Certificat de înregistrare a 
întreprinderii  

Copie autentică cu originalul Obligatoriu

4. Informaţii generale despre ofertant original Obligatoriu

5. Certificat de la IFS despre lipsa 
datoriilor

Copie autentică cu originalul Obligatoriu 

6. Oferta de pret Original Obligatoriu

7 Certificat de atribuire a contului 
bancar

Copie autentică cu originalul Obligatoriu 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: _ Primaria satului Vadul lui Isac r-l Cahul _

b) Adresa: _satul Vadul  lui Isac_

c) Tel: _068897371_

d) Fax: _029938236_

e) E-mail: _mr.nasulea@mail.ru_

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: __Stanciu Raisa director  Gradinita de copii din satul Va-
dul lui Isac __

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

g) pe adresa:  Primaria satului Vadul lui Isac r-l Cahul _

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pentru fiecare pozitie în parte

11. Termenul de valabilitate (30 zile calendaristice)

12. Garanția pentru ofertă:  Nu se cere. (Art. 64. al. (5) Legea privind achizițiile publice)

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Mun Chisinau str. Sos. Hîncesti, 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 95000
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  Cererea ofertelor de prețuri 124-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: LT ,,Mihail Sadoveanu”______________

2. IDNO: ________1012620009636______________________________________

3. Tip procedură achiziție: __cererea ofertelor de prețuri___________________

4. Obiectul achiziției: produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017

5. Cod CPV: ____15000000-8___________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

_ produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017_________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   ___________LT ,,Mihail Sadoveanu”__________________

[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 bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

15612100-2 Făină de grîu kg 150
Calitatea superioară de grîu, saci a cîte 50 
kg, Standard de referință SM 202:2000,li-
vrare 1 lună

15612210-6 Crupe de mălai kg 50
Calitate superioară, ambalate cîte 1 kg, 
Standard de referință STAS-572-60, 
livrare 1 lună

03144000-2 Hrișcă kg 50

Boabe întregi, aspectul de bob sănătos.
Fără corpuri străine, ambalaj cîte 1 
kg.Standard de referință STAS-5550-74, 
livrare 1 lună

15611000-4 Orez kg 50

Aspectul de bob sănătos,boabe întregi, 
complet decorticat, fără corpuri străine.
Ambalaj cîte 1 kg.Standard de referință 
STAS-6292-93.Livrare 1 lună

15240000-2 Pește hec kg 590

Pește de mare înghețat,eviscerat fără cap 
Hec, ambalaj cutii din carton. Standard 
de referință STAS-20057-96. Livrare 
săptămînal

15850000-1 Paste făinoase kg 50
Din grîu figurate, calitatea I, clasa I,cate-
goria C, ambalate cîte 1 kg. Standard de 
referință STA875-92. Livrare 1 lună

15625000-5 Crupe de griș kg 50

Ambalate cîte 1 kg, calt.superioară,

Standard de referință STAS-022-97, 
Livrare 1 lună

15331462-3 Mazăre verde Borc. 100
Mazăre verde conservată, ambalate în 
borcane 700 gr.Standard de referință 
STAS-15842-90.livrare 1 lună
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03212213-6 Mazăre uscată kg 50
Boabe întregi, șlefuite, ambalate cîte 1 
kg. Standard de referință PTMD 67-
38869887-003. Livrare 1 lună

15411100-3
Ulei de floarea soarelui l 125

Vegetal,Nerafinat,dezodorizat,ambalate în 
butelii de 5 l.Standard de referință STAS-
1129-93, Livrare1 lună

03142500-3 Ouă Buc. 6890
De pasăre,dietice, categoria B,proaspe-
te. Standard de referințăSM-89, livrare 
săptămînal

15331425-2 Paste de roșii Borc. 30
De 25%, calitatea I în borcane cu greuta-
tea de 700 gr.Standard de referință STAS-
3343-89, Livrare 1 lună

03211100-4 Crupe de grîu kg 50
Calitatea I, Ambalate cîte 1 kg,Standarde 
de referință PT MD 67-1638869887-
00175:2000p.Livrare 1 lună

15613380-5 Crupe ovăs kg 50
Calitatea I, Ambalate cîte 1 kg, Standarde 
de referință PT MD 67-38869887, Livrare 
1 lună

1581200-3 Covrigei ovali kg 180 Ambalate în cutii de carton, făină de grîu 
calitate superioară

15821200-1 Biscuiți de ovăs kg 180 Ambalate în cutii de carton

15831000-2 Zahăr kg 100
Din sfeclă de calitate standard, cristale 
uscate, Standard de referință STAS 21-94, 
livrare 1 lună

15864100-3 Ceai kg 7 Negru,calitatea superioară, STAS-1937-
90, Livrare 1 lună

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei finale: 

___LT ,,Mihail Sadoveanu”_______________________________________

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului

Da

2 Certificat de conformitate Copie confirmată prin semnătura și ștam-
pila ofertantului, eliberat de Organismul de 
certificare 

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor de la Inspectoratul Fiscal

Copie eliberat de la Inspectoratul Fiscal Da

4 Certificat de calitate a bunurilor oferite Copie confirmată prin semnătura și ștampi-
la ofertantului

Da

5 Oferta, inclusiv specificațiile tehnice și de preț Original, confirmat prin semnătura și ștam-
pila ofertantului

Da

6 Pașaport sanitar al transportului Copie confirmată prin semnătura și ștampi-
la ofertantului

Da

7 Autorizația Sanitară de funcționare a agentu-
lui economic

Copie confirmată prin semnătura și ștampi-
la ofertantului

Da

8 Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont,co-
pie confirmată prin ștampila și semnătura 
ofertantului

Da

9 Date generale despre Participant Original sau copie-confirmate prin semnătu-
ra și ștampila ofertantului

Da
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10 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampi-
la ofertantului

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 contractanteLT ,,Mihail Sadoveanu”

b) Adresa: or.Hîncești, str.M.Sadoveanu nr.26

c) Tel: 0269-2-57-89

d) Fax: 0269-2-35-42

e) E-mail:lidiarosca@mail.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Lidia Roșca, contabil

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

- pînă la: [ora exactă]11:00

- pe: [data]06.02.2017

- pe adresa: or.Hîncești, str.Mihail Sadoveanu nr.26

Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: pe poziții, cea mai avantajoasă ofertă economică.

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: ___120000 lei_____________
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  Cererea ofertelor de prețuri 125-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Vadul lui Isac raionul Cahul

2. IDNO: _1007601007077_________________________________________

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de pret

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: __CPV15800000-6__________-__

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _________

produse alimentare___________________________________________________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   ___primăria Vadul lui Isac______________________________________________

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: ___220000__
___________________________________________________.

[sursa banilor publici] 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

tate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1. 15112000- 
6 Carne de gaina întregi kg 500 GOST 2539182 originea RM

2. 15112000-6 File de pasăre kg 150 GOST 2539182 originea RM

3. 15113000-3 Carne de porcină proaspătă kg 300 GOST 7724-77fără os și grăsime

4. 15221000-3 Pește hec kg 100 GOST20057-96cal.sup.ambalat 
5kg.

5. 15221000-3 Pește argentina kg 150 ISA597eeta cal.sup.ambalat 5kg.

6. 15811100-7 Pâine albă Buc. 5000 SM1731997 cal. Sup.450gr.

7. 03211400-7 Crupe de orz kg 50 PTMD 67-388869887-004 ambalat 
cîte 1kg cal.sup.

8. 03211300-6 Orez întreg cu bobul rotund șlefuit kg 200 GOST6292-93 ambalat cîte 1kg 
cal.sup.

9. 15625000-5 Crupe de griș kg 70 GOST 7092-97 ambalat cîte 1kg

10 03211000-3 Crupe de hrișcă kg 130 GOST 5550-74 ambalat cîte 1kg 
cal sup.

11
03211000-3

Crupe de arpacaș kg 70 PTMD-02-33319887-004 ambalat 
cîte 1kg cal.super.

12 15850000-1 Paste făinoase spicușor kg 100 Cal.super. ambalat 18kg
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13 15850000-1 Paste făinoase cornișor franzeluța kg 50 Cal.super.ambalată în saci cîte 5kg

14 03211000-3 Crupe de grîu kg 150 PTMD 673869887-005 ambalaj 
cîte 1kg cal.super.

15 15613380 Fulgi de ovăs kg 150 GOST 21149 ambalat cîte 1kg cal.
super.

16 03211000-3 Crupe de malai extra-don-rațion kg 50 GOST6002 ambalat cîte 1kg cal.
super.

17 15821200-1 Biscuiți de ovăs kg 60 SM DSTU3781-2005

18 15821200-1 Turte dulci kg 100 GOST150810

19 1581150-5 covrigi kg 25 DSTU 7042 2009 cal.super.amba-
lat cîte 6,5kg

20 15821150 Covrigi uscați din boabe dispersate din 
grîu încolțit cu adaos de făină de grîu kg 30 Cal.super.ambalat cîte 3kg

21 15812000-3 Napolitane cu lapte și cacao kg 120 GOST 14031-68 cal.super. ambala-
te cîte 3kg

22 15821200-1 Biscuiți lapte topit kg 100 GOST 24901-89 cal.super.ambala-
te cîte 5 kg

23 15530000-2 Unt de vacă din smîntînă dulce nesărat kg 270 72,5% GOST 37-91 ambalat cîte 
5kg

24 15512000-0 Smîntînă dulce pachet 35 15% pachet 500gr

25 15551300-8 chefir pachet 300 2,5% pachet tetrapac 1litru

26 15543300-9 Brînză cu cheag tare cu fracție maximă de 
grăsime în substanță uscată 50% kg 75 TUU 15-8-34832401-002-2011 

cal.super.

27 15542000-9 Brînză de vaci 9% kg 200 Ambalat cîte 5kg

28 15511100-4 Lapte 2,5% pasterizat natural 100% pachet 2500 Pachet peliculă 1L două ori pe săp-
tămînă,termen de valabilitate 5 zile

29 03142500-3 Ouă de găină Buc. 4000 SM89 cal super.

30 15411200-4 Ulei de floarea soarelui rafinat deodorat litri 150 SF 05691233 ambalat în butelii 
cîte 5 L

31 03221220-7 Mazăre despicată șlefuită uscată kg 80 GOST 15841 ambalat cîte 1 kg

32 15831000-2 Zahăr cristal din sfeclă albă kg 300 HG 774110307-2007 cal.super.
ambalat cîte 1 kg

33 15321000-4 Suc limpezit în asortiment litri 1100 Borcan 3L

34 O3212100-
1 cartofi kg 2000 Cal.super.saci 50kg

35 03221113-1 ceapă kg 400 Cal.super.roada anului 2016

36 03221112-4 morcov kg 180 Cal.super.roada anului 2016

37 03221111-7 Sfeclă de masă kg 100 Cal.super.roada anului2016

38 03221400-0 varză kg 300 Calit.super.

39 15872100-2 Piper negru măcinat pachet 250 GOST 29050-91 20 gr.cal.super.

40 15871100-5 Oțet de mere Buc. 30 Sticle 500 gr4%

41 15870000-7 Sare de lămîie pachet 200 GOST 908 10 gr

42 15872400-5 Sare iodată pachet 60 GOSTP51574-200 ambalat 1kg 
calit.super.

43 15872000-1 Frunză de dafin pachet 40 G 17594-81 pachet 8 gr

44 03222321-9 Mere proaspete kg 500 Cal.super.
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45 15612100-2 Făină de grîu pentru panificație kg 550
Ambalat în sac a cîte 50 kg

Calit.super.

46 03221221-1 Mazăre verde conservată bănci 100 PTMD 67-3816 700gr banca calit.
super.

47 Lămîie kg 15 Calit.super.

48 15863000-5 Ciai negru frunze Buc. 60 Pachet 85 gr TUU15,8-23728833-
055-2004

49 15331425-2 Tomat cu fracția masivă de substanță 
uscată nesărată bancă 100 Borcan sticlă 25% 500 

grSM247(2004)

50 03221210-1 fasole kg 60 Calit.super. ambalat cîte 1kg

51 15332200-6 Magiun de fructe sterilizat în asortiment bancă 100 GOST 6929 calit.super.bancă de 
sticlă 840 gr.

52 15511600-9 Lapte condensat bancă 100 GOST 31688-2012 grăsime8,5%

53 Produs de patiserie,chifle. Buc. 1500

54 iaurt Buc. 1200

55 03221270-9 Castraveți conservați bancă 45 GOST 1633/73 cali.super. borcan 
3L

56 Făină de porumb kg 50 Pachet de 1 kg calit super.

57 Mivina condiment Buc. 200 Pachete a cîte 0,18gr

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _______________________________
___________________________________

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie emisă de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale),confirmată 
prin aplicarea semnăturii și ștampilei participan-
tului.

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor,contribuțiilor.

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerințelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampila parti-
cipantului

obligatoriu

5 Ofertă de preț Confirmată prin semnătură și ștampila participan-
tului

obligatoriu

6 Certificat de conformitate (Declarație de 
conformitate-pentru produsele lactate)

Eliberat de Organismul de certificare acreditat în 
sistemul Național de Acreditare-confirmată prin 
ștampila și semnătura participantului

obligatoriu

7 Autorizația sanitară veterinară de funcționare 
a agentului economic participant

Copie semnată și ștampilată de participant obligatoriu

8 Certificat de deținere a abatorului sau con-
tract cu asemenea abator

Original-eliberat de participant obligatoriu

9 Certificat de calitate și de proveniență a ma-
teriei prime(făină,grîu)

Copie-confirmat prin semnătura și ștampila parti-
cipantului

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: Primăria_s.Vadul lui Isac._______________________________

b) Adresa: ____________________________________________

c) Tel: _029938-238_____________

d) Fax: __029938-236____________

e) E-mail: _____________

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: ____________________________

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

- pînă la: [ora exactă]11:00

- pe: [data]06.02.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 

Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: La calitatea cerută prețul cel mai scăzut pe poziții

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 15zile

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 220000
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Cererea ofertelor de prețuri 126-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

2. IDNO:1007601001318

3. Tip procedură achiziţie: Cererea Ofertelor de Preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Servicii de transport pasageri

5. Cod CPV: 60120000-5

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionăriide Servicii de transport pasageri, con-
form necesităţilorAgenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare (în continuare -Cumpărător) pen-
tru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Surse bugetare (bugetul de stat).

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

Denumirea serviciilor Cod CPV U/M Cantitatea
Servicii transport pasageri (4 locuri) 60120000-5 km 21 000
Servicii transport pasageri (6 locuri) 60120000-5 km 12 000
Aşteptare (4 locuri) 60120000-5 oră 280
Aşteptare (6 locuri) 60120000-5 oră 160
Porniri (4 locuri) 60120000-5 pornire 70
Porniri (6 locuri) 60120000-5 pornire 40

Note:

Serviciile transport pasageri menţionate vor fi acordate numai în timpul zilei, pe teritoriul RM, dus 
şi întors;

Serviciile transport pasageri nu se impozitează cu TVA; Posi-
bilitatea de a oferi câte 15 unităţi de transport pe zi.

6. Termenul de prestaresolicitat, metoda şi condiţiile de plată: prestarea serviciilor se va efectua în 
perioada martie - iulie 2017, pe teritoriul Republicii Moldova după intrarea contractului în vigoare. 
Achitarea se va efectua prin transfer bancar în termen de 15 zile de la prezentarea facturii.

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

Nr.

d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Oferta Original.   Confirmată   prin   aplicarea semnăturii şi ştam-
pilei participantului.

Da

2 Certificatde      înregistrare      a între-
prinderii

Copie.    Confirmată    prin    aplicarea semnăturii şi ştam-
pilei participantului.

Da

3 Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului.

Da

4 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului.

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

b) Adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1

c) Tel: 022 23 73 14*

d) Fax: 022 23 73 14

e) E-mail: ap@aee.gov.md

f) Numele şifuncţia persoanei responsabile: Vasilachi Savelie, şef-adjunct DirectieEconomico

Financiară

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 exactă10:00 

pe: [data] 09.02.2017

pe adresa: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţio-
nale 1, bir. 437 . Ofertele întârziatevor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preţ pentru oferta integrală, fără TVA. 

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 

AgenţiaNaţională pentru SoluţionareaContestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 127000
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  Cererea ofertelor de prețuri 127-op/2017

1. Denumireaautorităţiicontractante:IP Gimnaziul ”Grigore Vieru”

2. IDNO: 1013620010479

3. Tip procedurăachiziție: concurs prin cererea ofertelor de preţuri (COP)

4. Obiectulachiziției: Servicii de cantină pentru anul 2017

5. Cod CPV: 55510000 - 8

Acestanunț de participareesteîntocmitînscopulachiziţionării

Serviciilor de cantinăpentruanul 2017

[obiectulachiziţiei]

conform necesităţilorIP Gimnaziul ”GrigoreVieru”

[denumireaautorităţiicontractante] 

(încontinuare – Cumpărător) pentruperioadabugetară2017, estealocatăsumanecesară din: contulmijloacel-
oraprobateînbugetul IP Gimnaziului ”Gr.Vieru” pentruanul 2017.

[sursabanilorpublici]  

Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresaţi, care îi pot satisfacenecesităţile, săparticipe la procedura 
de achizițieprivindlivrarea/prestareaurmătoarelorbunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumireabunurilor/serviciilorsolici-

tate
Unitatea 
de mă-

sură

Cantitatea 
/graficul 
livrării

Specificareatehnicădeplinăso-
licitată, Standarde de referinţă

1 55510000-8 Servicii de cantină Zile / 
copii

13193 / micul 
dejun zilnic

6. Termenul de livrare/prestaresolicitatșiloculdestinației finale: graficul de livrare conform tabelului de 
maisuspeperioadaanului 2017, la depozitulbeneficiarului .

7. Documentele/cerinţele de calificarepentruoperatoriieconomiciincludurmătoarele: 

Nr. 
d/o

Denumireadocumentului/cerinței Cerințesuplimentarefață de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii – 
copie – emis de Camera Înregistrării de Stat,

confirmatăprinaplicareasemnăturiişiştampilei-
Participantului;

obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contuluibancar – 
copie

eliberat de bancadeţinătoare de cont obligatoriu

3 Certificat de efectuaresistematică a plăţiiim-
pozitelor, contribuţiilor – copie

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabili-
tateacertificatului - conform cerinţelorInspec-
toratului Fiscal al Republicii Moldova);

obligatoriu
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4 Ultimulraportfinanciar – copie confirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipantului obligatoriu

5 MeniulPerspectiv de bucate confirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipantului obligatoriu

6 Oferta, original confirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipantului obligatoriu

7 Paşaportsanitar al transportului Copieconfirmatăprinştampilă obligatoriu

8 autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru 
produse alimentare)

copia semnată, ştampiltă de participant). obligatoriu

9 Date despre participant Copieconfirmatăprinştampilă obligatoriu

10 Pașaport sanitar Copieconfirmatăprinştampilă obligatoriu

8. Operatoriieconomiciinteresaţi pot obţineinformaţiesuplimentarăsau pot solicitaclarificări de la 
autoritateacontractantă la adresaindicatămaijos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”

b) Adresa: satul Vasilcău, rl Soroca, MD 3046

c) Tel: 0 230 48 135

d) Tel: 0 230 48 265

e) Fax: 0 230 48 236

f) E-mail: vasilcauprim1@rambler.ru

g) Numele şi funcţia persoanei responsabile: preşedintele GL Solovei Iuliana

9. Întocmireaofertelor:  Ofertașidocumentele de calificaresolicitatevor fi întocmiteclar, fărăcorectări, cu 
numărșidată de ieșire, cu semnăturapersoaneiresponsabileșiurmează a fi prezentate:

- pînă la: ora 11:00

- pe: 09 februarie 2017

- peadresa: satul Vasilcău, rl Soroca, MD 3046, Gimnaziul „Grigore Vieru”

Oferteleîntîrziatevor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuireeste: prețulcelmaiscăzut

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanțiapentruofertă:Nu se cere

13.Contestațiile depusepemargineaprocedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediulA-
genţiaNaţionalăpentruSoluţionareaContestaţiilor la adresa :MD 2028, m. Chişinău, şos. Hînceşti, 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei fără TVA, lei:85755,0
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Cererea ofertelor de prețuri 128-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Cioreşti raionul Nisporeni.

2. IDNO:1007601006564

3. Tip procedură achiziție:  COP

4. Obiectul achiziției: Achiziţionarea  unui tractor multifuncţional universal desti

nat pentru efectuarea lucrărilor agricole, echipat cu lamă frontală pentru deszăpăzire , încărcă-
tor frontal şi remorcă basculantă cu borduri adăugătoare în cadrul proiectului ,, Cioreşti –un sat 
salubrizat,, implimentat cu PNUD în proiectul MiDL.

5. Cod CPV: ____________-__

6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Achiziţionarea  unui tractor multifunc-
ţional universal destinat pentru efectuarea lucrărilor agricole, echipat cu lamă frontală pentru 
deszăpăzire , încărcător frontal şi remorcă basculantă cu borduri adăugătoare în cadrul proiectu-
lui ,, Cioreşti –un sat salubrizat,, implimentat cu PNUD în proiectul MiDL.

conform necesităţilor Primăriei comunei Cioreşti raionul Nisporeni.

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din bugetul local .

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

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

tate

Unitatea 
de măsu-

ră
Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1.

Tractor multifuncţional universal desti

nat pentru efectuarea lucrărilor agricole, 
echipat cu lamă frontală pentru desză-
păzire , încărcător frontal şi remorcă 
basculantă cu borduri adăugătoare.

Buc. 1
Specificaţia tehnică conform ane-
xei nr.1 parte integrală la caitul de 

sarcini.

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:  luna februarie a. 2017 satul Cio-
reşti raionul Nisporeni.

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate În limba de stat ,fară greşeli da

2 Copia certificatului de înregistrare Aplicată ştampila umedă da

3 Situaţia financiară/ultimul bilanţ/ Aplicată ştampila umedă da

4 Certificat de  IF despre lipsa datoriilor la 
bugetul Public

Original cu ştampila umedă da

5 Autorizaţie /Notificarea activităţii de comerţ Aplicată ştampila umedă da

 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 comunei Cioreşti raionul Nisporeni .
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b) Adresa: satul Cioreşti raionul Nisporeni
c) Tel: 26445236 ; 26445003;
d) Fax: 26445236;
e) E-mail: pcioresti@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Guţu Valeriu ,primarul comunei.

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: 10.00 
- pe: 06.02.2017 
- pe adresa: Primăria comunei Cioreşti raionul Nisporeni , biroul 1. 
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

     Criteriul de atribuire este:preţul cel mai scăzut.
9. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30  zile.
10.  Garanția pentru ofertă: 5000lei.
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară .

11. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia 
Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : o. Chişinău ,AAP din RM , şos.Hînceşti ,53

12. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 420,00(patru sute douăzeci ) mii lei.

Nr.

d/o
Parametri tehnice solicitate Detalii / Descrierea

11 Categoria vehiculului
Tractor multifuncțional universal destinat pentru efectuarea lucrărilor 
agricole, echipat cu lama frontala pentru deszapazire, incarcator frontal 
si remorca basculanta cu borduri adaugatoare 

2 Anul producerii 2014 si mai sus. Doar tractoare noi

3 Sistem de rulare roti

4 Termen de garanție oferit Nu mai puțin de 12 luni 

5 Puterea motorului Min – 70 CP

6 Număr de cilindri 4 si mai mult

7 Volumul motorului 4.0 – 5.0 litri

8 Cutia de viteza Mecanica, manuala

9 Tip combustibil Diesel 

10 Capacitatea rezervor combustibil Nu mai puțin de 70 litri

11 Capacitatea uneltelor și utilajilor

Lama frontale ca latimea min 2 metre;

Încărcătoar frontal cu volumul cupei min. 07 m.3;

Remorca cu masa incarcaturei transportate de la 4500 kg, borduri adaugatoare.

                   Primarul comunei Cioreşti                                     Guţu Valeriu
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În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 62-op/2017 din 30.01.2017 cu privire la achiziți-
onarea Servicii de pază Cod CPV: 79713000-5, conform necesităților Baza  Specială  Medicală nr.1

Licitaţiepublică Nr. 1
Autoritatea contractantă: Agenția de DezvoltareRegionalăCentru, 

Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandrucel Bun, 33, Telefon/fax: 268 27235, 

Responsabil de procedura de achiziţie: GOLOVCO SERGIU, 

Obiectul Obiectul achiziţiei Autospeciale pentru apă și canalizare (REPETAT, Cod CPV: 34000000-7

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexandrucel Bun, 33, et.4 

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000289,

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă: 

Cont de decontare: MD33ML000000002251514167, 

Banca BC’Moldindconbank’S.A. CB:MOLDMD2X314, fil.Ialoveni, 

Termenul de depunere a ofertelor14.03.2017 11:00, 

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţiepublică 14.03.2017 , 11:00

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
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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 participa-
re 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 contractante.

2.       Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anularea procedurii 
de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezentate către AAP în termen de 
pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de 
achiziție publică.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends 
e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a)      formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de 
centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau

b)      Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în care formatul Word al docu-
mentului 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 ”Regis-
trul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne neschimbată.
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Praguri si termene de reper

OA Bunuri Servicii Lucrări
Praguri

LP ≥ 400 mii ≥ 1,5 mln

COPF 80-150 mii 100-200 mii

COP 150-400 mii 200 mii - 1,5 mln

 
Termene de publicare/depunere a ofertelor

LP 20 zile( ≥ 2,3 mln/90 mln din 31.12.2020 -  52 zile)

COPF 7 zile 12 zile
COP 7 zile 12 zile

 

Termenele pentru încheierea contractelor (așteptare)

≥ 2,3 mln/90 mln 11 zile 
<  2,3 mln/90 mln 6 zile

 

Clarificări - să nu depășească 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dar pina la depunerea/deschiderea 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 bugetului instituției

Aprobarea planului de achiziții 15 zile de la publicarea anunțului de intenție

Publicarea planului de achiziții 15 zile de la aprobarea planului 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


