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ANUNŢ DE INTENŢIE
Biroul Vamal Chișinău, c/f: 1006601000370
Adresa: num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Persoana de contact: Pascovscaia Lilia Telefon: 022507598
Fax: 022507598 E-mail: achizitii_bvc@yahoo.com

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

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1
Serviciii de mentenanță și de 
deservire a echipamentului de 
condiționare în camera de servere

50000000-5 170000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

2
Servicii de mentenanță și repa-
rație a sistemului de supraveghe-
re video

50000000-5 90000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

3
Servicii de reparare și întreținere 
a vehiculelor și a echipamentului 
aferent și servicii conexe

50100000-6 200000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, c/f: 1007601010541
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Bucureşti 53
Persoana de contact: Putin Marcel Telefon: 022226566
Fax: 022223459 E-mail: dgas.tender@gmail.com

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

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1
servicii de alimentare a per-
soanelor social vulnerabile din 
mun. Chişinău

55510000-8 789930.00 Licitaţie publică

2016 
Trimestrul I 
Trimestrul II 
Trimestrul III 
Trimestrul IV
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 15/02832

Autoritatea contractantă IMPCLPSV II
Adresa mun. Chisinau, str. Cosmonautilor,9 of. 705
Telefon/fax 022204593
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VIERU IGOR

Obiectul achiziţiei Executarea lucrărilor de construcție a complexului locativ cu 4 
blocuri, 92 apartamente, or. Leova

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Cosmonauților, 9, of. 705
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, str. Cosmonautilor,9 of. 705
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 227201
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 468112240389101
Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9544062 

Licitaţie publică Nr. 15/03093

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Cantemir
Adresa or.Cantemir, str.Testemitanu 1
Telefon/fax 0273-22799 22448
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUTMALAI ELENA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare necesare perioadei 01.01.2016 - 30.06.2016
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Cantemir, str.Testemiţanu 1, et.4, bir.425
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Cantemir, str.Testemitanu 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 262500000505601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264251002
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000505601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264251002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare 262500000505601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264251002
Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9883335 

Licitaţie publică Nr. 15/03114

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL BRICENI
Adresa Republica Moldova, Briceni, Briceni, str. Independenţei 48
Telefon/fax 024722845
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢURCAN ANATOLIE
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor petroliere pe anul 2016 Benzina A-95
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Briceni
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Briceni, Briceni, str. Independenţei 48
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 420515101984401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 420515101984401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 420515101984401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9907643 

Licitaţie publică Nr. 15/03177

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

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie a utilajului tehnologic conform necesităţilor 
instituţiilor subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sec-
torul Ciocana pentru anul 2016.

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Ciocana, str. Alecu Russo 57, etajul 1, biroul nr. 3



22 DECEMBRIE 2015, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.98

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005153
Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10029501 

Licitaţie publică Nr. 15/03188

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 168

Telefon/fax 0 22 23 54 12
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MOŢPAN ION
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 168, biroul 323

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 168

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 22512015310
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512015310
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512015310
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10041277 
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Licitaţie publică Nr. 15/03199

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Adresa Republica Moldova, CIMIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 
12

Telefon/fax 024122058
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TOCARU VASILE

Obiectul achiziţiei Servicii de întreţinere a drumurilor locale din raionul Cimişlia 
pentru anul 2016

Cod CPV 45233141-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Cimişlia

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CIMIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 
12

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 226637
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101984806
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226637
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101984806
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226637
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101984806
Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10068563 

Licitaţie publică Nr. 15/03201

Autoritatea contractantă Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Adresa mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25b
Telefon/fax (22) 254 127
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALCAZ ROMAN
Obiectul achiziţiei Achizitionarea produselor alimentare
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau, str. Gheorghe Asachi 25 b
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25b
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 335902
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000157802
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 335902
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000157802
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 335902
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000157802
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10069746 

Licitaţie publică Nr. 15/03213

Autoritatea contractantă Departamentul Trupelor de Carabinieri
Adresa str. Gh. Asachi, 65 a
Telefon/fax 0 22 73-93-68 0 22 73-92-33
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VIZIR IRINA
Obiectul achiziţiei produse petroliere conform necesităţilor anului 2016
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul trupelor de 
carabinieri a M.A.I., etajul 3, biroul 301

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101299401
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000299401
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000299401
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10092237 

Licitaţie publică Nr. 15/03245

Autoritatea contractantă
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RE-
PUBLICAN AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE 
RECUPERARE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34
Telefon/fax 022729172
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LUCHIAN VASILE

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru I semestru a anului 2016 ( produse 
lactate )
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Cod CPV 15500000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34, et.I, 
secţia economie

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34
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 2251806281
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251806281
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecentru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10146851 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/02435 din 28.12.2015 cu privire la achiziţia de Produse parafarmaceutice, cod CPV - 33140000-3, conform 
necesităţilor autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic, sunt operate următoarele modificări:

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2264011002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

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=8997568 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03050 din 28.12.2015 cu privire la achiziţia de Servicii de transport aerian de pasageri, cod CPV - 60400000-2, 
conform necesităţilor autorităţii contractante SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA, sunt operate ur-
mătoarele 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=9801126 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03077 din 28.12.2015 cu privire la achiziţia de procurarea vehiculului cu 4 roţi motoare, cod CPV - 34000000-
7, conform necesităţilor autorităţii contractante PREŞEDINTELE RAIONULUI RÎŞCANI, 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=9844100 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 15/02319 din 23.11.2015 cu privire la achiziţia de Echipamente de reţea, cod CPV - 
32420000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03001

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Telefon/fax 026322141
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Stoiu Angela

Obiectul achiziţiei Reparatiea interioara la Sectia boli infectioase a IMSP «Spitalul 
Raional Leova»

Cod CPV 45400000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini RMoldova or.Leova str.Stefan Cel Mare 63 bloc.Administratia
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9748196 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03144

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL BRICENI
Adresa Republica Moldova, BRICENI, or. Briceni, str. Mihai Eminescu 48
Telefon/fax 024722071
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TARLOVSCHII STANISLAV
Obiectul achiziţiei Servicii medicale de înaltă performanță
Cod CPV 85140000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, BRICENI, or. Briceni, str. Mihai Eminescu 48
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BRICENI, or. Briceni, str. Mihai Eminescu 48
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251942318
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Briceni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251942318
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Briceni
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9970182 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03163

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 Sîrbu Mihail

Obiectul achiziţiei Servicii pentru elaborarea documentației de proiectare a Oficiului 
Medicilor de Familie din s. Roșcani

Cod CPV 71541000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Strășeni, str. Mihai Eminescu 28
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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000009837
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000009837
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10001916 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03178

Autoritatea contractantă Consiliul raional Criuleni
Adresa or. Criuleni, str.31 August 108
Telefon/fax 024822264
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOŞCANEAN MARIA
Obiectul achiziţiei benzină, Premium A 95.
Cod CPV 09132000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Criuleni
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Criuleni, str.31 August 108
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226629 TREZMD2X
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.Criuleni
Cont trezorerial 220100000009835
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226629 TREZMD2X
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.Criuleni
Cont trezorerial 220100000009835
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10030055 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03182

Autoritatea contractantă Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa mun.Chișinău, str.Petricani 19
Telefon/fax 0-22-259-627 0-22-259-679
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI TAISIA
Obiectul achiziţiei medicamente și vaccine de uz veterinar
Cod CPV 33651690-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, biroul 310
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10031931 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03194

Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări Sociale
Adresa
Telefon/fax 257551
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEG
Obiectul achiziţiei lucrări de reparaţii a et.1 CNAS mun.Chisinau str.Gh.Tudor 3
Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău,str.Gh.Tudor 3,bir.113
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10063282 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03200

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
Adresa str. Costiujeni, 5/1
Telefon/fax 794112
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GÎSCA ANNA
Obiectul achiziţiei Carne de vită fără os, calitate superioară, congelată
Cod CPV 15111100-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Costiujeni, 5/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
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Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10069375 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03205

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

Obiectul achiziţiei Servicii de abonare la ediții periodice pentru semestrul I al a.2016 
conform necesităților Secției Cultură

Cod CPV 64111000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică R Moldova mun.Bălţi piața Independenţei,1 Primăria biroul 311
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226602
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226602
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 31.12.2015 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.12.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10076994 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03209

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

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

Telefon/fax 022267041
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COBEŢ OLGA
Obiectul achiziţiei Acoperirea decorativă a lucrărilor protetice
Cod CPV 85130000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10083422 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03210

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL BRICENI
Adresa Republica Moldova, BRICENI, or. Briceni, str. Mihai Eminescu 48
Telefon/fax 024722071
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TARLOVSCHII STANISLAV
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Briceni, str. Mihai Eminescu 48,Blocul Administrativ.
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BRICENI, or. Briceni, str. Mihai Eminescu 48
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251942318
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Briceni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251942318
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Briceni
Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10088205 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/02727 din 30.11.2015 cu privire la achiziţia de Lucrările de reparație 
a renovarii secției de diagnostică în incinta Departamentului Ftiziopulmonologie, amplasat pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 
140, et. 2., cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI.
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Licitaţia publică 1130/15

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primaria Leova
2. IDNO: _1007601004135
3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 
4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2016produse alimentare pentru 

Ijumatate a anului 2016__
5. Cod CPV: 15800000-8
6.  Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare pentru I jumatate 
a anului 2016 conform necesităţilor  Primaria Leova  pentru perioada bugetară _2016, este alocată suma 
necesară din bugetul local
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri : 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor solicitate
Unitatea 

de 
măsură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă
1 03222111-4 banane kg 350 proaspete

2 15821200-1 Biscuit cu lapte topit kg 250 Ambalat in cutie de carton 
GOST 24901-89

3 15870000-7 Borș acru Kg 15 pachet

4 15542000-9 Brînză de vaci Kg 850 Cu grasime de 5% in pachet 
de polietilena de 5 kg

5 15841100-5 cacao kg 20 Ambalat in pachet  de 200gr. 
GOST10876

6 03212100-1 cartofi kg 5500 Proaspete de dimensiuni 
medie , fara vatamaturi

7 15543000-6 cașcaval kg 45-50% grasimi SM 218-2001

8 15863200-7 ceai kg 200 Negru in pachete de 100 gr.

9
03221113-1 ceapă kg 700 calitate superioară

10
15500000-3 chefir kg 300 2,5%înpachet de polietilenă 

0,5L

11 15111100-0 Carne proaspătă de vită kg 1600 proaspătă

12 15800000-6 Crupe de arnăut kg 200
Calitate superioară

GOST 7022-97
13 15800000-6 Crupe de arpacaș kg 150 Calitate superioară 

PTMD6738869887-004;2005
14 15625000-5 Crupe de griș kg 240 În ambalaj cite 1kg

15 03211100-4 Crupe de grîu sfărmat kg 150 GOST276-60sauPTMD67 
-38869887 -005;2005

16 15800000-6 Crupe de mei kg 50

17 03211400-7 Crupe de orz kg 160 GOST 5784-60

18 03211200-5 Crupe de porumb kg 150 În ambalaj cite 1kg GOST 
5768-97
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19 15898000-9 drojdie kg 4 Pentru panificație în pachet 
100gr

20 15612100-2 Făină de grîu kg 600 Calitate superioară

21 15850000-1 Fidea cu ouă kg 350 GOST 11270-88

22 15870000-7 Frunză de dafin Buc. 50 Ambalat în pachete de 
polietilenăde 20gr.

23 15613380-5 Fulgi de ovăz kg 150 În ambalaj de 1kg GOST 
21149-93

24 03211900-2 hrișcă kg 250 Boabe întregi,în ambalaj de 
1kg GOST 5550-74

25 15842300-2 halva kg 120  Ambalată în cutie de 5kg 
GOST 6502-94

26 15332200-6 Magiun de fructe

kg

200
Sterilizat,calitatea superioară 
în borcan de sticlă 700gr 
GOST6929-88

27 03221220-4 Mazăre uscată kg 200 Întreagă în ambalaj de 1 kg 
PTMD 6738869887-003;2005

28 03221220-4 Mazăre verde conservată kg 300 Cu bob zbîrcit în borcane de 
700gr GOST 15842-90

29 03222321-9 mere kg 17000 Calitate I fara vatamaturi

30 03221000-6 morcov kg 800 Mascat calitatea I, fara 
vatamaturi

31 15800000-6 napolitane kg 180 Calitate I GOST 14031-68

32 15614100-6 orez
kg

400
Slefuit Întreg calitate Iîn 
ambalaj de1 kg GOST 6292-
93

33 File de  pui kg 400 ambalat

34 03142500-3 Ouă de găină dietice Buc. 12000 De masă cu greutatea nu mai 
mica  de 63gr

35 15331427-6 Pastă de roșii kg 150 25% calitate I în borcan de 
700gr SM247;2004

36 1585000-1 Paste făinoase grupa V kg 500 Calitate superioară clasa I 
GOST875-92

37 03311210-7 Pește congelat ‘’Mentai’’ kg 700 Fără cap GOST 20057-96

38 15872100-2 Piper negru Buc. 40 GOST 29050-91

39 15811100-7 Pine 0,4kg kg 4548 Din faina de griu  (franzele 
calitate superioara)

40 15872400-5 Sare iodată kg  170 În pachet de polietilenă de 1 
kg

41 03221111-7 Sfeclă roșie kg 650 Calitate I ,de dimensiuni 
medii fara vatamaturi

42 15512100-1 Smîntînă kg 300 10%în pachet de polietilenă 
0,5L TU10,02,789,09,89

43 03222115-2 stafide kg 100 Clasa  I GOST6882-94 

44 15421000-5 Ulei de floarea soarelui

L

300
Rafinat în sticle de 5L 
PTMD0569123-001;2002 
sauGOST 1129-33

45 15530000-2 Unt 72,5% kg 650 Nesărat 72,5%fără adaus de 
grăsimi GOST37-91

46 03221400-0 Varză kg 2000

47 15831000-2 Zahăr kg 1500 Din sfeclă din calitate standart 
în saci de 50 kg. GOST 21-94

48 15332410-1 Fructe uscate kg 200

49 03333000-4 Lapte de vacă L 9500 Proaspăt
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50 Fasole kg 300

51 Crenvuști (vită,pasăre)fierte kg 400 Cantitatea superioară0,70gr 
bucata

7.Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: _01.01.2016_pînă_la_31.07.2016_,pina la 
depozitul gradinitei nr.1 si gradinita nr.2

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(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 /(Declarația de 
conformitate – pentru produsele lactate)

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

Obligatoriu

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

Conform F3.4 din Documentația Standard.
Obligatoriu

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

9. Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant 

Obligatoriu

11.

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

Obligatoriu

12. Certificat de deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

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

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

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

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15

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

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

16
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie 

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

Obligatoriu

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

copie - confirmată prin semnătura 
şi ştampila participantului

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

SM GOST R 51705.1: 2002
Facultativ

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

Denumirea autorităţii contractante: _Primaria Leova 

Adresa:_or.Leova str.Unirii 22_ 

Tel:(0263)_2-31-29_

Fax:(0263)_2-22-06

E-mail: _liliana.prim2010@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile:_Liliana Turcanu Specialist Achizitii

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

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

(a) beneficiarul plăţii  Primaria Leova

(b) datele bancare: _Ministerul Finantelor Trezoraria de Stat

(c) codul fiscal: _1007601004135

(d) contul de decontare : _430515101914401

(e) contul trezorerial: _226638

(f) contul bancar: _TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială: _or.Leova str.Independentei 5

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

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

- pînă la: 10:00

- pe: 06.01.2016

- pe adresa: or.Leova str.Unirii 22

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

      Termenul de valabilitate a ofertelor: 30_zile.

Modalitatea de evaluare: pe fiecare poziţie

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

la: 06.01.2016, 10:00,

      pe adresa or.Leova str.Unirii 22

Garanţia pentru ofertă:

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

- Garanţie bancară sau  Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primaria Leova, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică 
„nr. 1130/15 din 06.01.2016, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: _Primaria Leova 

(b) datele bancare: _Ministerul Finantilor -Trezoraria de Stat

(c) codul fiscal: 1007601004135

(d) contul de decontare : 430515101914401 

(e) contul trezorerial: _226638_

(f) contul bancar: _TREZMD2X_ 

(g) trezoreria teritorială: _or.Leova str.Independentei 5

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1131/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pelinia

2. IDNO: 1007601009244

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000-8

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării  Produse alimentare

                                               [obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor                             Primăriei com. Pelinia

                           [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară I jumătate a anului 2016, este alocată suma necesară 
din: ____Bugetul de Stat______.

                            [sursa banilor publici]

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

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

ciilor/lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referinţă

1

15112000-6

Pulpe de găină kg 400

Cu fierbere rapida, calitatea I, 
în cutii de carton de 5kg, nu 
mai puţin de 0,4kg/1 pulpă, 

Gost 25391-82 sau PTMD 67-
00400053-033:2006

2 15112130-6 Piept de gaina kg 500 GOST25391 PTMD67-
00400053-03302006

3 15112000-6 Găini congelate kg 700 de fierbere rapidă categoria  I

4 15831000-2 Zahăr tos kg 2000 din sfeclă de calitate standart în 
saci a cîte 50 kg, GOST 21-94

5 15131120-2
Salam semiafumat

Vită+porc  Servilat satesc
kg 30

de calitatea superioara,cu termen 
de valabilitate nu mai mic de 15 

zile

6 03142500-3 Ouă de găină dietice kg 6000
de masă, dietice categoria B cu 
greutatea nu mai mică de 63 gr. 

SM 89
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7 15530000-2 Unt  de vaci kg 600
din smîntînă dulce nesărat 72,5% 

grăsîme, fără adaus de grăsimi 
vegetal pachet 200gr. GOST37-91

8 15511100-4 Lapte pasteriozat l 10000 2,5% în pachete de polietilenă 1,0 
L GOST 13277-79

9 15542000-9 Brînză de vaci kg 500
5% în pachete de 250gr.

PT MD 67-00400053-058:2006

10 15512100-1 Smîntînă kg 200
10 % în pachet de 

polietilenă 0,5 kg.

11 15500000-3 Chefir kg 1500 2.5% de 0.5 kg Polietelen  0,5 l 
,OST 4929-84  

12 1554400-3 Caşcaval cu cheag tare kg 150 Grasime de 45% SM 218:2001

13 15811100-7 Pîine kg 6000 din făină de grîu. cal.I

14 15811200-8 Chifle kg 200 din făina de calitate superioară, cu 
adaos de mac

15 15850000-1 Paste făinoase kg 1000 Calitatea superioară clasa I grupa 
“V”

16 03211000-3 Crupe de grîu kg 700 sfărămate în ambalaj cîte 1 kg

17 15614100-6 Orez şlefuit întreg calit.I kg 1000 În ambalaj de cite 1kg

18 03211000-3
Crupă de hrişcă din boabe 

întregi kg 1000 În ambalaj de cite 1kg

19 03211400-7 Crupe de orz kg 700 Întreagă în ambalaj cîte 1kg

20 15421000-5 Ulei de floarea soarelui kg 300 rafinat dezodorizat în sticle de 5 
L, PTMD 67-05691233-001:2002

21 BA25-4 
03311210-7 Peşte congelat “Merluciu ” kg 800 fără cap fara glazura de gheata

22 15130000-8 Crenvusti cu carne de vită 
fierte membrană artificială kg 500

Calitate superioară

echivalentul  la Ruschie
23 15872400-5 Sare iodată kg 300 în pachete de polietilen de 1Kg

24 15870000-7 Frunza de dafin pac 100 ambalat în pachete de polietilena 
20 gr

25 15863200-7 Ceai natural negru kg 20 calitate superioară, ambalat în 
cutii de 90gr

26 15812200-5 Napolitane in asortiment kg 350 In cutii

27 15131610-4 Perişoare din carne de 
vită+găină kg 400 Ambulate in pungi de 0.5kg

28 15872100-2 Piper negru  măcinat pac 150 ambalat în pachete de polietilena 
20 gr

29 15331427-6 Pasta de roşii  0.7kg kg 100 25%, calitatea I  în borcane cu 
greutatea de 700 gr, SM 

30 15332200-6 Magiun din fructe kg 50
sterilizat caltate  superioară 

în borcane de sticlă  de 700gr, 
GOST 6929-88

31 15841100-5 Cacao pudra kg 20 cu continut redus de grasime, 
ambalat in pachete de 200gr 
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32 15898000-9 Drojdie kg 5 Ambalat în pachetel de 50gr

33 15332410-1 Fructe uscate in asortiment kg 150 Ambalat în sac de 10kg

34 15800000-8 Bicarbonat de sodiu kg 5 Ambalat în pachet de 500gr

35 15871100-5 Oţet de mere l 100 6% ambalat in sticle de 1 L

36 03221220-4 Mazare şlefuită kg 300 Întreagă în ambalaj cîte 1kg, PT 
MD 67-38869887-003:2005

7.Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 01.01.2016 pînă_la 30.06.2016,

Grădiniţele de copii Licurici, Clopoţel, Steluţa, Izvoraş, Centru Comunitar Multifuncţional ”Încredere”. 

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerințe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

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

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

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

Obligatoriu

5. Oferta de preţ confirmată prin semnătura şi ştampila parti-
cipantului

Obligatoriu

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

eliberat de Organismul de certificare acredi-
tat în sistemul Naţional de Acreditare - con-
firmată prin ştampila şi semnătura participan-
tului 

Obligatoriu

7.
Declaraţia privind conduita etică şi ne-
implicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Conform F3.4 din Documentaţia Standard.
Obligatoriu

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

9.
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic parti-
cipant

copia semnată şi ştampilată de participant
Obligatoriu

10. Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate 
de transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată 
de participant 

Obligatoriu

11.

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

Obligatoriu

12. Certificat de deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

pentru agentii economici care livreaza 
pîine
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13 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

14

Confirmare de diţinere a stocului de făi-
nă/grîu, necesar îndeplinirii contractului 
de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 
zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15

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

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

16
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie 

original – eliberat de Participant , care reflec-
tă următoarea informaţie : experienţa acumu-
lată , performanţele 

Obligatoriu

17

«Certificat de inspecţie a calității cereale-
lor și a derivatelorderivatelor cerealelor», 
eliberat de Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

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

SM GOST R 51705.1: 2002
Facultativ

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

Denumirea autorităţii contractante: 
Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pelinia

Adresa:s. Pelinia r. Drochia str.Stefan cel Mare 123 

Tel:(0252)59603.

Fax:(0252)58238.

E-mail: primpelinia@mail.ru

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

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

(a) beneficiarul plăţii Primăria com. Pelinia
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal: 1006601000037
(d) contul de decontare : 12240527135
(e) contul trezorerial: 226642
(f) contul bancar: TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială: or. Drochia
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.
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Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 06.01.2016
- pe adresa: s. Pelinia r. Drochia str.Stefan cel Mare 123

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primătria com. Pelinia şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 06.01.2016, 10:00,
pe adresa s. Pelinia r. Drochia str.Stefan cel Mare 123

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

- Garanţie bancarăsau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria com. Pelinia, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia 
publică nr. 1131/15 din 06.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Primăria com. Pelinia
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor –Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal: 1007601009244
(d) contul de decontare : 461500000034601
(e) contul trezorerial: 226642
(f) contul bancar: TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială: or.Drochia

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1132/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”

2. IDNO: 1002605000174

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Autoturism

5. Cod CPV: 34113000-1 

6.  Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Autoturism conform necesităţilor   
Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” (în continuare – Cumpărător) pentru 
perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: 

autogestiune şi autonomia financiară

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde 

de referinţă

1 341130000-1 Autoturism buc 1

Tractiune 4X4
Carburant Diesel
Tip cutie de viteze 
(numar de rapoarte) manuala (6+1)
Nivel de depoluare Euro 5
Numar de locuri 5
Cilindree (cm3) 1 461
Numar de cilindri / 
de supape 4 in linie  / 8
Putere maxima 
(CP) / la turatii pe 
minut

110 /4000

Cuplu maxim (Nm) / 
la turatii pe minut 240 / 1750

Tip injectie Directa Common rail cu multi-
injectie

Filtru de particule Serie
Directie directie asistata hidraulica

Tip punte fata Tip Mac-Pherson cu brat inferior 
rectangular si bara stabilizatoare

Tip punte spate Multibrat tip Mac-Pherson



22 DECEMBRIE 2015, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.98

Pneuri de referinta 
fata/spate

215/65 R 16 M + S (mud + 
snow)

Sistem de franare Fata: discuri ventilate. Spate: 
tambururi

Viteza maxima 
(Km/h) 168

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: Livrarea va fi

 făcută în termen de 20 zile din momentul semnării contractului, înregistrării la A.A.P. 

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

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie emis de Camera Înregistrării de Stat,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 Licenţa de activitate-copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt certificat ce 
confirmă calitatea produselor petroliere oferite-
copia originalului

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

         -

6 Descrierea tehnică a automobilului; Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului;

Obligatoriu

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

Conform F3.4 din Documentatia Standart. Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”
Adresa: r.l Leova__or.Iargara str.Ştefan Vodă 180
Tel:0(263)64-5-91
Fax:0(263)64-5-55
E-mail: intrep.silvica@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Loghin Vitalie – Jurist 

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

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Î.S”Întreprinderea pentru Silvicultură 
Iargara”, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Î.S”Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” 
(b) datele bancare: BC  Moldindconbank S.A
(c) codul fiscal: 1002605000174 
(d) contul de decontare : 2251018001 
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(e) contul trezorerial: 
(f) contul bancar: MOLDMD2X318 
(g) trezoreria teritorială: 
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:
- pînă la:  10:00
- pe:  06.01.2016
- pe adresa: r.l Leova or.Iargara str.Ştefan Vodă 180
- 
Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
- la: ora 10:00  pe data de :  06.01.2016
pe adresa : r.l Leova or.Iargara str.Ştefan Vodă 180

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

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”, cu nota “Garanţia 
pentru ofertă la licitaţia publică nr. 1132/15  din 06.01.2015 ”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii: Î.S”Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” 
(b) datele bancare: BC  Moldindconbank S.A
(c) codul fiscal: 1002605000174 
(d) contul de decontare : 2251018001 
(e) contul trezorerial: 
(f) contul bancar: MOLDMD2X318 
(g) trezoreria teritorială: 
Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1133/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Directia Municipala pentru Siguranta Alimentelor Chisinau 

2. IDNO: 1013601000439

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Produse petroliere benzină Premium-95 , Motorina pentru anul 2016 

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

6.  Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse petroliere benzină Premium-95. 
Motorina pentru anul 2016_                                        

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __ Directia Municipala pentru Siguranta Alimnetelor Chisinau

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: 

_____________________buget de stat_____________________________________________.

                                              [sursa banilor publici]

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 

de 
măsură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

1 09132000-3 produse petroliere benzină Premium-95 
pentru anul 2016 litri 23500

cifra octanică,COR,

min.95

 -Aspect limpede şi transparent

2 09134200-9
produse petroliere Motorina

 pentru anul 2016
litri 2280

Aditivii din motorină nu trebuie 
să conţină  compuşi ai metalelor şi 
fosforului.

-Cifra cetanică, min. 51,0
7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: _pe parcursul anului 201

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii-
copie

emis de Camera Înregistrării de Stat,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
Licenţa de activitat

-copie
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu

6
Certificat de conformitate sau alt certificat 
ce confirmă calitatea produselor petroliere 
oferite-copia originalului

eliberat de Organismul Naţional de Verificare a 
conformităţii produs

lor,confirmată prin ştampila şi semnătura 
participantului

Obligatoriu

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

Conform F3.4 din Documentatia Standart. Obligatoriu

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

Denumirea autorităţii contractante: Directia Municipala pentru Siguranta Alimentelor Chisinau
Adresa: m. Chisinau str Vasile Lupu 48 a, et II bir 18, 12
Tel: 022 59-32-35
Fax:022 74-62-04
 E-mail: ssvsmc@yahoo.com

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Munteanu Dorin –şef serviciul juridic 
- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 

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

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

(a) beneficiarul plăţii: DMSA Chisinau
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
(c) codul fiscal: 1013601000439
(d) contul de decontare : 440115101387703 
(e) contul trezorerial: 3359502

(f) contul bancar: TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială: Chisinau str Cosmonautilor, 7
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

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

- pînă la:  10:00
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- pe:  06.01.2016
pe adresa: m. Chisinau str Vasile Lupu 48 a, et II bir 18, 12

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Preşedintele raionului Rîşcani şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
la:  06.01.2016, 10:00,

pe adresa : m. Chisinau str Vasile Lupu 48 a, et II bir 18, 12
Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară 

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1134/15

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎS „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia 
Animalelor”

2. IDNO: 1003600120621

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziției: material seminal congelat de taur şi echipamentelor tehnologice necesare 
pentru însămînţarea artificială a animalelor

5. Cod CPV: 03141000-1;   16600000-1 

6.  Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării material seminal congelat de taur şi 
echipamentelor tehnologice necesare pentru însămînţarea artificială a animalelor [conform necesităţilor ÎS 
„Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor pentru perioada bugetară 2016 

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

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

solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
[Bunirile/serviciile/lucrările necesare]

1 03141000-
1;   

Lotul nr. 1 – Material seminal congelat de 
taur, doze 4000

2 rasa Holstaine Friză

1500 >VAG 125

>VAL 125

>VAE95

3
Aberdeen Angus 1000 >VAC105

4 Limousine 1000 >VAC 105

Angler 500 >VAG 120

>VAL120

>VAE 90
16600000-1 Lotul nr. 2 Echipamente tehnologice pentru 

însămînțarea artificială a animalelor
Vagine artificiale pentru berbec în complet cu 
robinet

Capătul conic

Rezervorul pentru spermă

20 007179

005205

017693
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Cămașe (camere din silicon pentru vagine 
artificiale)

40 001698

Speculum vaginal pentru oi 20

Speculum vaginal pentru mioare 20

Seringi semiautomate cu dozator pentru 
însămînțarea ovinelor

20 LLT-57-M

Microseringi pentru însămînțarea ovinelor 20

Diluant pentru sperma similar Ovixcell, 
flacoane

20 020997

B-lube (gel 500 ml), flacoane 20 023917

Seringi pentru însămînțarea artificială a  
taurinelor cu material seminal congelat în 
minipaiete

200

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: In com. Maximovca r. 
Anenii-Noi str.Nordului 2

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie ştampilată şi semnată de către operatorul 
economic Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar Copie semnata si stampilata  de către operatorul 
economic Obligatoriu

Certificat  de  efectuare  sistematică  a  plăţii 
impozitelor, contribuţiilor Copie semnata si stampila de către operatorul 

economic ta Obligatoriu

Ultimul raport financiar Copie semnata si stampilata de către operatorul 
economic Obligatoriu

Certificat de conformitate Copie semnata si stampilata de către operatorul 
economic

Obligatoriu

Declaraţia  privind  conduita  etică  şi 
neimplicarea  în  practici  frauduloase  şi  de 
corupere (F3.4).

Original Obligatoriu

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

Denumirea autorităţii contractante: ÎS”Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia 
Animalelor”.

Adresa: com. Maximovca r. Anenii-Noi, str. Nordului 2
Tel: 022359040
Fax:
E-mail:crara@bk.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Darie Grigore

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 
Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa ÎS”Centrul Republican pentru Ameliorarea 

şi Reproducţia Animalelor”, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor 
detalii: 
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(a) beneficiarul plăţii :ÎS”Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”.
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal 1003600120621 
(d) contul de decontare 22512673813
(e) contul bancar BC „Moldova-Agroindbanc”SA DOCCB 
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:
- pînă la: 10:00 
- pe: 06.01.2016

pe adresa: ÎS”Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, com. Maximovca r. 
Anenii-Noi, str. Nordului 2.
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
Termenul de valabilitate a ofertelor: 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de 
lucru al ÎS”Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, şi a reprezentanţilor 
Participanţilor 
La: 06.01.2016, 10:00,
pe adresa com. Maximovca r. Anenii-Noi 

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

- Garanție bancară 
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1135/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Durleşti
2. IDNO: 10076011009679
3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 
4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare  _pentru I jumătate a an 2016
5. Cod CPV: 15800000-8
6.  Data publicării anunţului de intenţie:  27.03.2015 BAP nr. 23

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare pntru prima 
jumătate a an. 2016 conform necesităţilor   instituţiilor preşcolare din or. Durleşti       pentru perioada 
bugetară 2016 (indicati anul), este alocată suma necesară din:_buget de stat  
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la licitaţie privind livrarea următoarelor bunuri : 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă
1 15112130-6 Pui Kg 5900 GOST 25391-82

2 15112130-6 Piept de găină Kg 2600 

3 03142500-3
Ouă de găină dietice

/ pentru 3 luni /

Buc.
20000 SM- 89:1997

4 15530000-2
Unt Kg

1320 
GOST 37-91

5 15511100-4 Lapte  L 20 600  GOST 13277-79

6 15542000-9
Brînză de vaci  Kg

2900 PTMD 67-00400053-058

7 15500000-3 Chefir L 4400 GOST 4929-84

8 15512000-0 Smîntînă  Kg 780 TU 10.02.02.789.09

9 15500000-3 Caşcaval   kg 450 SM 218..2001

10 15811100-7 Pîine de secară  Kg 2400 GOST 28807-90

11 15811100-7 Franzelă Kg 8300 SM 173

12 15821200-1 Covrigei cu vanelie/mac kg 580 GOST 3035496

13 15821200-1 Biscuiti lapte topit kg 625 GOST 24901-89

14 15821200-1 Napoletane select Kg 600 GOST 14031-68

15 15612120-8 Făină de grîu pentru 
panificaţie  

Kg 2000 SM 202 : 2000

16 15850000-1 Paste fainoase, fedea, figure 
plate, cornișoare

Kg 1180 GOST 875-92

17 15850000-1 Tăeței de casă cu ou  Kg 750 SM 191: 1999

18 03211900-2
Crupă de porumb Kg

500 GOST 7616-85

19 Crupe de mei Kg 450 GOST 572-60
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20 15625000-5 Crupă de griş Kg 650 GOST 7022-97

21 03211000-3 Crupe de grîu sfărîmate Kg 700 PTMD67– 38869887 – 005

22 03211400-2
Crupe de orz Kg

625 GOST 5784-60

23 15613380-5 Fulgi de ovăz Kg 600 GOST 26791-89

24
Crupe de arpacaş Kg

350 PTMD67-38869887-004

25 03221220-4
Mazăre şlefuită întreagă Kg

500 PTMD67-38869887-003

26 15831000-2 Zahăr-tos Kg 3700 GOST 21-94

27 15421000-5
Ulei de răsărită Kg

950 GOST 1129-93

28 15331462-3
Mazăre verde conservată

(din soiuri cu bob zbircit)  

Kg
880 

GOST 15842-90

SM 196
29 15331427-6 Pastă de roşii Kg 210 GOST 3343-89

30 15332200-6
Magiun din fructe Kg

650 
GOST 6929-88

MB 5061-89
31 15332240-8 Jeleu din fructe în sorti-ment Kg 550 

32 15321000-4
Suc din fructe limpezit L

5800 
SM 183 :2003

MBT 5061-89
33 15331500-2 Asorti marin, din roşii şi 

castraveţi 
Kg 1300 GOST 20144-74/ GOST 7231-

90
34 15332410-1 Fructe uscate (mere) Kg 480 GOST 28501-90

35 03212100-1
Cartofi

/ pentru 3 luni /

Kg
7000 

36 03221113-1
Ceapa

/ pentru 3 luni /

Kg
1450 

37 03221400-0
Varza

/ pentru 3 luni /

Kg
1600 

38 03221112-4
Morcov

/ pentru 3 luni /

Kg
1460 

39 03221111-7
Svecla / pentru 3 luni / Kg

1080 

40 03222321-9
Mere proaspete

/ pentru 3 luni /

Kg
1900 

41 15221000-3
Peşte congelat fără cap

 “Hec” 

Kg
2650 GOST 20057-96

42 15614100-6 Orez şlefuit întreg  Kg 925 GOST 6292-93

43 03211900-2 Crupe  de hrișcă din boabe  
întregi 

kg 875 GOST 5550-74

44 15872400-5
Sare iodată Kg

500 GOST 13830-97

45 15841000-5 Cacao în pachete Kg 23 GOST 108-76

46 15863200-7 Ceai negru /kg/ kg 32 GOST23728833-001-98
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47 15863100-6 Ceai  verde /kg/ kg 8 TUU 23728833-001-98

48 15898000-9
Drojdii pentru panificaţie

Presate  

Kg
23  GOST 171-81

49 15870000-7 Frunze de dafin Kg 4..5 GOST17594-81

50 15872100-2 Chiperi negru - boabe Kg 1.0  GOST29050-91

51 15872100-2 Chiperi negru - măcinat Kg 4.5 GOST29050-91

52 03222210-8 Lamie Kg 280 

53 15842300-5 Halva Kg 150 GOST6502-94 

54 03221210-1 Fasole Kg 325 

7. Termenul de livrare/prestare solicitat este: _01.01.2016-01.07.2016, legume 31.03.2016

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativittea

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 ba

car
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 preţ confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

6.
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 

Obligatoriu

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

Conform F3.4 din Documentația Standard.
Obligatoriu

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

9.
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic 
participant

copia semnată şi ştampilată de participant
Obligatoriu

10. Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate 
de transport

copie confirmată prin semnătura şi 
ştampilată de participant 

Obligatoriu

11.

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

Obligatoriu

12. Certificat de deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

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

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu
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14

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

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15

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

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

16
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie 

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

Obligatoriu

17

«Certificat de inspecţie a calităţii 
cerealelor şi a derivatelorderivatelor 
cerealelor», eliberat de Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

18
Sistemul de Managment al Calităţii şi 
Siguranţa Alimentelor(pentru produsele 
de origine animalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002
Facultativ

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

Denumirea autorităţii contractante: __ Primăria or.Durlești, MD 2003,
Adresa:__ str.Alexandru cel Bun, nr.13, etajul I  biroul nr.7,or. Durleşti 
Tel:(022)__58 32 79_

Fax:(022 )    58 44 78

E-mail: primaria _durleşti @ mail.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile:_ dna Scorţenschi Eleonora 
Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu 

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

Plata se efectuează  prin transfer în adresa Primăria or.Durlești, conform următoarelor detalii: (a) 
beneficiarul plăţii; (b) datele bancare; (c) codul fiscal; (d) contul de decontare; (e) contul trezorerial; (f) 
contul bancar; (g) trezoreria teritorială; cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”.

   MF-TT Chişinău-bugetul municipiului 

Primăria Durleşti

c/f 1007601009679

Cont bancar 226614

Cont trezorerial 430515101525301

Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
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TREZMD2X

(relaţii la tel. 59-99-30) 

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

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

- pînă la:  10

- pe:  06.01.2016

- pe adresa: str.Alexandru cel Bun, nr.13, or. Durleşti__

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

      Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile.

Modalitatea de evaluare: pe fiecare poziţie

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
_Primăriei or. Durleşti şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 06.01.2016, 10:00,  

      pe adresa str.Alexandru cel Bun, nr.13, or. Durleşti

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de : garanţie bancară, în 
valoare de 1%  din  valoarea ofertei fără TVA

Plata prin transfer se va efectua în adresa  la contul autorităţii contractante,cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
licitaţia publică nr. 1135/15 din 06.01.2016, conform următoarelor detalii: 

MF-TT Chişinău-bugetul municipiului 

Primăria Durleşti

c/f 1007601009679

Cont bancar 226614

Cont trezorerial 461500000525301

Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

TREZMD2X

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1136/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Baurci-Moldoveni, raionul Cahul 

2. IDNO: 1007601004803

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare pentru _creșa-grădiniță de copii Maria- Trandafira din satul 
Baurci-Moldoveni, raionul Cahul.

5. Cod CPV: 15800000-6

6.  Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Produselor  alimentare pentru conform 
necesităţilor  creșa-grădiniță de copii Maria- Trandafira din satul Baurci Moldoveni, raionul Cahul

pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din:_bugetul de stat____

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

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
15898000-9 Drojdie umedă buc 120 Ambalata la 50 gr

15612100-2 Făină de grîu kg. 650 În saci de la 5 kg pînă la 25, calitatea 
superioară, SM 202:2000

15850000-1 Paste făinoase kg 400  Amb. de la 1kg pînă la10 kg  in asorti-
ment de formă ,calitate superioară  Clasa 
I, grupa V, GOST 875-92

15850000-1 Taietei de casă cu ou kg 280 Calitatea superioara ambalat de la 0.4 kg 
pina la 2 kg 

15821200-1 Biscuiţi  kg. 150 Ambalati în cutii de carton de la  3kg 
pînă la 5 kg, GOST 24901-89

15820000-1 Napoletane kg 180 Asortiment , ambalate în cutii de carton 
de la  3kg pînă la 5 kg,

15111100-0 Carne de vită proaspătă kg. 250 fara os, GOST 779-55

15613300-1 Hriscă kg 250 Calitate superioara , ambalat în pungi  la 
1 kg

15613300-1 Crupa de arnautcă kg 150 Calitate superioară , Ambalat  în pungi 
la 1 kg

15613300-1 Crupă de arpacaș kg 40 Calitate superioară , Ambalat în pungi la 
1 kg
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15613380-5 Fulgi de ovăs kg. 150 Calitate superioară ,  ambalat de la  0.5 
pînă la 1 kg, GOST 21149-93

15623380-1 Orez rotund kg 300 Calitate superioară , Ambalat în pungi  la 
1 kg

15625000-5 Crupe de griş kg 200  Calitate superioară , ambalat în pungi la 
1kg, GOST 7022-97

03221220-4 Mazăre şlefuită kg 230  Întreagă în ambalaj cîte 1kg, PT MD 67-
38869887-003:2005

03211900-2 Făină de porumb kg. 80 calitatea superioară, în ambalaj cîte 1kg, 
GOST 14176-69

15310000-4 Cartofi kg 4500 calitatea superioară

15300000-1 Varza kg 1300 calitatea superioară

15300000-1 Morcov kg 500 calitatea superioară

15300000-1 Sfecla rosie kg 200 calitatea superioară

15300000-1 Ciapa kg 500 calitatea superioară

15831000-2 Zahăr tos kg. 800 din sfeclă de calitate standart,   de la  1kg 
pînă la  50 kg, GOST 21-94

15872400-5 Sare iodata kg 120  în pungi cîte 1kg

15872200-3 Sare de lamie gr 5000 ambalat de la  20gr pina la 100 gr

15872100-2 Piper negru gr 400 Macinat ,ambalat de la  20gr pina la 100 
gr

15421000-5 Ulei de floarea soarelui litri 200 rafinat dezodorizat în sticle de la 1 
litru pina la 5 L, PTMD 67-05691233-
001:2002

15871100-5 Otet 6 % Sticle 20 Ambalat de la 0.5l pina la 1l

15541000-2 Brinza din lapte de vaci, 
calup  

kg 250 45% grasime, ambalat de la 1kg pina la 
5kg

15841000-5 Cacao gr 200 ambalat de la 10gr pina la 100 gr

15840000-5 Ciai pachetele 2000 Ambalat de la 30 de pachetele pina la 
100 de pachetele

15331427-6 Pastă  de roşii kg 21.6 25%, calitatea I  în borcane  cu greutatea 
de la 500 gr de la 720 gr, SM 247:2004

03311230-3 Peşte congelat Argentina kg 350  fără cap ,ambalat de la 5 kg pina la 10 
kg , GOST 20057-96

15100000-9 Tocatura de vită  cu porc 
50/50

kg 230 Ambalat de la 0.5 kg pînă la 1 kg 

15131230-6 Salam fiert kg 250 Ambalat de  la 0.5 kg  pînă la 1 kg, de 
calitatea I,cu termen de valabilitate nu 
mai mic de 15 zile, SM203:2005

15131230-6 Safaladi kg 150 calitatea I,cu termen de valabilitate nu 
mai mic de 15 zile, SM203:2005

15112000-6 Pulpe de găină kg. 500 cu fierbere rapidă,calitatea  I,în cutii 
de carton de la5kg la10kg, cu greu-
tatea de nu mai puţin de 0,4 kg/1 
pulpă, GOST25391-82 sau PTMD67-
00400053-33:2006
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15131000-5 Carne înăbuşită de porc cutii 1200 Cutii conserve  400gr. SM1004

15540000-5 Cascaval Kg 130 Calitate superioară , ambalat ,de la 1 kg 
pînă la 5kg

15542000-9 Brînză de vaci kg 500 2%, pungă de la 0,25 pînă la 0,50 kg, cu 
termen de valabilitate nu mai mic de 3-5 
zile,  PT MD 67-00400053-058:2006

15530000-2 Unt de vaci kg 270 din smîntînă dulce nesărat 72,5% 
grăsime, fără adaus de grăsimi vege-
tal, ambalat de la  5 kg  pînă 10 kg , 
GOST37-91

15511600-9 Lapte integral cu zahăr 
(condesat)

 Cutii con-
serve

1000 Ambalat 380 gr, GOST 4274:2003

15321000-4 Suc din fructe asorti l 1800 Asortiment, ambalat in borcane de la 1 
litru pina la  3 litri

15332200-6 Magiun din fructe kg 51.6 Sterilizat calitate  superioară în borcane 
de sticlă de la 500gr la 860gr, GOST 
6929-88

03142500-3 Ouă de găină buc. 3000 De masă, dietice categoria B cu greutatea 
nu mai mică de 63 gr., SM 89

03221270-9 Roșii kg 100 La sezon (iulie-noiembie) , calitatea 
superioara

03221270-9 Castraveți kg 200 La sezon (iulie-noiembie), calitatea 
superioară

15811100-7 Baton alb (Piine) buc 6000 0,5 kg ,din făină de grîu calitatea .I, SM 
173

15112000-6 Piept de pui kg 400 Fără os , ambalat de la 1 pînă la 10 kg

03222321-9 Mere proaspete kg 2000 Calitate superioară, calibrat de standart.

15332410-1 Fructe uscate kg 100 Asorti, ambalate în pungi,  de la 1kg -5 
kg

03222210-8 Lamîi Kg 60 Calitate superioară

15511100-4 Lapte pasterizat litru 1500 2,5% , ambalat în pachete de polietilenă 
la1,0 L, GOST 13277-79

03222200-5 Clemantine kg 200 Calitate superioră 

7.Termenul de livrare solicitat şi locul desnaţiei finale: De la 01 ianuarie 2016 pînă_la 31 decembrie 
2016, la comanda beneficiarului la Creșa – grădiniță de copii Maria-Trandafira, satul Baurci-Moldo-
veni, raionul Cahul.

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

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

1. Certificat /decizie de înregistrare a întreprin-
derii

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

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar
copie eliberat de banca deţinătoare de cont 
,confirmată prin semnătura şi ştampilată de parti-
cipant

Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova) , confirmată prin 
semnătura şi ştampilată de participant

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

Obligatoriu

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

Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

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

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

9. Autorizaţia sanitară veterinară de funcţio-
nare a agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant 

Obligatoriu

11.

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

Obligatoriu

12. Certificat de deţinere a abatorului sau con-
tract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

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

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

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

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15

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

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

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

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

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

SM GOST R 51705.1: 2002
Facultativ

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

Denumirea autorităţii contractante: Primăria Baurci-Moldoveni, raionul Cahul.
Adresa: MDA , raionul Cahul, satul Baurci-Moldoveni. 
Tel:029956247, 029956234_
E-mail: alionaca@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: primar, Enachi Elena.

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
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de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 
- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Pentru 

setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 
((a) beneficiarul plăţii: Primăria Baurci-Moldoveni, raionul Cahul.
(b) datele bancare: Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritoriala Cahul
(c) codul fiscal: 1007601004803
(d) contul de decontare : 12240341713
(e) contul trezorerial: 226610
(f) contul bancar: TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială: MF TT Cahul
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
- pînă la: 10:00 
- pe: 06.01.2016
pe adresa: Primăria Baurci-Moldoveni   

      MDA , raionul Cahul, satul Baurci-Moldoveni
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
primăriei s.Baurci-Moldoveni şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
la: 06.01.2016, 10:00, 
pe adresa MDA , raionul Cahul, satul Baurci-Moldoveni. 

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa: Primăria s.Baurci-Moldoveni , r-l Cahul, cu nota “Garanția pentru 
ofertă la licitația publică nr. 1136/15 din 06.01.2016”, conform următoarelor detalii: 
((a) beneficiarul plăţii: Primăria Baurci-Moldoveni, raionul Cahul.
(b) datele bancare: Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritoriala Cahul
(c) codul fiscal: 1007601004803
(d) contul de decontare : 230100000001138
(e) contul trezorerial:226610 
(f) contul bancar: TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială: MF TT Cahul
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.



 
 

   

 

Licitaţia publică 1137/15 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Institutul Național de Metrologie 

2. IDNO: 1013600006135 

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică 

4. Obiectul achiziției: Echipamente de laborator 

5. Cod CPV: 3800000-5 

6. Data publicării anunțului de intenție:  

 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Echipamentelor de laborator 

conform necesităţilor  IP Institutul Național de Metrologie(INM) – în CALITATE DE CUMPĂRĂTOR, ÎS Centrul de Metrologie Aplicata și Certificare,Centrul Tehnic 

de Securitate Industrială și Certificare(CTSIC). În scopul realizării pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr. 922 din 12.11.2014 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova, 

semnat la 6 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.340-343, art.985), 

 

 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din:  

Acordul de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și comisia Europeanăprivind Programul de Suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător în Republica Moldova, semnat la 6 noiembrie 2014(Monitorul Oficial  al RM 2014, nr. 340-343, art.985). 

  

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

 

 



 
 

 

 

Institutul Naţional de Metrologie (INM) 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

1. 3800000-

5 

Măsurător a 

capacitanţelor şi 

inductanţelor (LCR 

metru) 

Buc 1 Domeniu de aplicare Măsurarea capacităţii electice şi inductanţei electrice 

Interval de măsurare:  

- Impendanţă electrică 0,01 Ω ÷ 99,9999 MΩ 

- Capacitanţă electrică 0,01 fF ÷ 9,99999 F 

- Conductanţă electrică 0,01 nS ÷ 99,9999 S 

- Inductanţă electrică 0,01 nH ÷ 99,9999 kH 

- Factor de disipare 0,000001 ÷ 9,99999 

- Unghi de fază -180 ° ÷ 180 ° 

Clasa de exactitate < 0,05 % 

Conexiune PC GPIB, RS-232 sau USB 

Semnale de testare:  

- Frecvenţă 20 Hz – 20 MHz 

- Tensiunea 0 ÷ 2 V 

- Curent 0 ÷ 20 mA 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau 

USB 

Accesorii - SOFT pentru setare, transmitere şi prelucrare a datelor 

- Conductoare de conexiune la PC 

- Set conductoare de legătură pentru valorile măsurate 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 



 
 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

1.1 3800000-

5 

Set măsuri etalon de 

capacitanţă 

set 1 Domeniu de aplicare Preluarea, conservarea şi transmiterea unităţii de măsură 

Interval de măsurare:  

- Capacitanţă electrică 1 pF; 2pF; 3 pF; 4 pF; 10 pF; 20 pF; 30 pF; 40 pF; 100 pF; 

200pF; 300 pF; 400 pF; 1000 pF; 2000 pF; 3000 pF; 4000 

pF; 0,01µF; 0,02 µF; 0,03 µF; 0,04 µF; 0,1 µF; 0,2 µF; 0,3 

µF; 0,4 µF; 1µF 

- Factor de disipare 0,000005 ÷ 0,001 

- Unghi de fază -180 ° ÷ 180 ° 

Clasa de exactitate < 0,05 % 

Conexiune PC GPIB, RS-232 sau USB 

Semnale de testare:  

- Frecvenţă 20 Hz – 20 MHz 

- Tensiunea 0 ÷ 20 V 

Trasabilitatea Echipamentul va fi însoţit de certificat de etalonare emis de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

1.2 3800000-

5 

Set măsuri etalon de 

inductanţă 

set 1 Domeniu de aplicare Preluarea, conservarea şi transmiterea unităţii de măsură 

Interval de măsurare:  

- Inductanţă electrică 0,01 nH ÷ 99,9999 kH 

- Factor de disipare 0,000005 ÷ 0,001 

- Unghi de fază -180 ° ÷ 180 ° 

Clasa de exactitate < 0,05 % 

Conexiune PC GPIB, RS-232 sau USB 



 
 

Semnale de testare:  

- Frecvenţă 20 Hz ÷ 20 MHz 

- Tensiunea 0 ÷ 20 V 

Trasabilitatea Echipamentul va fi însoţit de certificat de etalonare emis de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

2 3800000-

5 

Generator pe baza 

atomilor de Cesiu 

Buc. 1 Domeniu de aplicare Generarea, măsurarea şi transmiterea valorilor de frecvenţă 

electrică şi de timp 

Frecvenţă de ieşire - 1; 5; 10 MHz şi 100 kHz 

Stabilitate < 10
-11

 

Ieşire PPS 2 

Timpul de auto 

sincronizare 

< 30 min 

Repetabilitate < 10
-12

 

Precizie de reglare < 10
-12

 

Rezoluţie < 10
-14

 

SSB a zgomotului de 

fază 

< - 80 dB 

Stabilitate (limita de 

flicker a satelitului) 

< 10
-13

 

Incertitudine de 

măsurare 

< 10
-12

 

Tensiunea de alimentare 220/230 V, 50/60 Hz 

Dirijare şi comandă de 

la distanţă 

GPIB, RS-232 sau USB 

Accesorii - Intrări de sincronizare 

- Ieşiri de sincronizare 

- SOFT pentru setare, transmitere şi prelucrare a datelor 

- Conductoare de conexiune la PC 

- Set conductoare de legătură 

- Sintezator de telecomunicare 



 
 

- Alimentare de avarie (UPS) 

- Dotare de transmitere/recepţionare a datelor la UTC şi la 

agenţi economici 

- Modul de comutare şi comparare dintre două ceasuri 

etalon 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/luc

rărilor solicitate 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

3. 3800000-

5 

Generator de umiditate Buc. 1 Domeniu de aplicare Generarea umidităţii relative, absolute şi a temperaturii 

punctului de rouă şi îngheţ 

Interval de generare a 

punctului de rouă 

-70 °Cpr ÷ 10 °Cpr 

Incertitudine de 

măsurare 

0,1 °C 

Debit fluid 0,1 ÷ 5 l/m 

Tip fluid Aer sau azot 

Stabilitate ± 0,1 °C sau mai bună 

Uniformitate  ± 0,1 °C sau mai bună 

Rezoluţia 0,01 °C sau mai bună 

Tensiunea de alimentare 220/230 V, 50/60 Hz 



 
 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau 

USB 

Accesorii - SOFT pentru setare, transmitere şi prelucrare a datelor 

- Conductoare de conexiune la PC 

- Conducte de conexiune a higrometrelor cu punct de rouă şi 

a surselor externe (de diferite diametre) 

- Accesorii de realizare a conectărilor dintre generator şi 

higrometre 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/luc

rărilor solicitate 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

3.1 3800000-

5 

Higrometru cu punct de 

rouă 

Buc. 1 Domeniu de aplicare Măsurarea umidităţii absolute, umidităţii relative şi a 

temperaturii punctului de rouă/îngheţ (°Cpr), generate de 

generatorul de umiditate 

Interval de măsurare -80 °Cpr ÷ 20 °Cpr 

 -50 °C ÷ 100 °C 

Incertitudine de 

măsurare 

± 0,1 °Cpr sau mai bună 

-  ± 0,07 °C sau mai bună 

Rezoluţia 0,001 °C sau mai bună 

Debit fluid 0 ÷ 1 l/m 



 
 

Tensiunea de alimentare 220/230 V, 50/60 Hz 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau 

USB 

Accesorii - SOFT pentru setare, transmitere şi prelucrare a datelor 

- Termorezistenţă externă (Pt 100) 

- Conductoare de legătură 

- Conducte de conexiune la generatorul de umiditate 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

3.2 3800000-

5 

Calibrator de temperatură Buc. 1 Domeniu de aplicare Generarea şi măsurarea valorilor de temperatură 

Interval de măsurare < (-40 °C ÷ 140) °C (cu bloc metalic) 

< (-20 °C ÷ 140) °C (cu lichid) 

Mediu de lucru Cu lichid şi cu aer uscat 

Stabilitate < 0,03 °C 

Uniformitate orizontală ± 0,04 °C 

Uniformitate verticală ± 0,5 °C 

Incertitudine de 

măsurare 

0,1 °C 

Rezoluţia 0,01 °C 

Adâncimea de imersie > 200 mm 



 
 

Tensiunea de alimentare 220/230 V, 50/60 Hz 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau 

USB 

Accesorii - SOFT pentru dirijare, şi transmitere a datelor 

- Cutie de transportare 

- Inserţii la blocul metalic: 3, 4, 6, 8, 10 mm 

- Inserţie pentru lichide compusă din: inserţie cu capac 

etanş,  coş pentru senzori, agitator şi ridicător magnetic, 

instrumente pentru schimbare a blocului de inserţii. 

- Ulei de silicon (cantitatea necesară pentru umplerea 

conteinerului cu lichid) 

- Alte accesorii suplimentare necesare bunei funcţionări a 

calibratorului (TRP etalon, termocuplu, dispozitiv de 

conectare a traductoarelor (în caz că este prevăzut 

constructiv) 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

4. 3800000-

5 

Maşină etalon de duritate 

– metoda Rockwell 

Buc. 1 Domeniu de aplicare Controlul distructiv al materialelor 

Interval de măsurare Scări de duritate conform A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T şi 

ISO 6508-1 



 
 

Incertitudine de 

măsurare 

1,0 % 

Rezoluţia 0,1 % 

Tensiunea de alimentare 220/230 V, 50/60 Hz 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau 

USB 

Accesorii - SOFT pentru setare, transmitere şi prelucrare a datelor 

- Conductoare de conexiune la PC 

- Măsuri etalon de duritate, după Rockwell 

- Accesorii şi ustensile de conectare la etalon 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită setarea valorilor generate, colectarea şi 

prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificat de etalonare emis de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

4.1 3800000-

5 

Maşină etalon de duritate 

– metoda Brinell 

Buc. 1 Domeniu de aplicare Controlul distructiv al materialelor 

Interval de măsurare Scări de duritate conform ISO 6506-1 

Incertitudine de 

măsurare 

1,0 % 

Rezoluţia 0,1 % 

Tensiunea de alimentare 220/230 V, 50/60 Hz 



 
 

 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau 

USB 

Accesorii - SOFT pentru setare, transmitere şi prelucrare a datelor 

- Conductoare de conexiune la PC 

- Măsuri etalon de duritate, după Brinell 

- Accesorii şi ustensile de conectare la etalon 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită setarea valorilor generate, colectarea şi 

prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificat de etalonare emis de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

4.2 3800000-

5 

Maşină etalon de duritate 

– metoda Vickers 

Buc. 1 Domeniu de aplicare Controlul distructiv al materialelor 

Interval de măsurare Scări de duritate de la HV 0,2 până la HV 100 conform ISO 

6507-1 

Incertitudine de 

măsurare 

1,0 % 

Rezoluţia 0,1 % 

Tensiunea de alimentare 220/230 V, 50/60 Hz 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau 

USB 

Accesorii - SOFT pentru setare, transmitere şi prelucrare a datelor 

- Conductoare de conexiune la PC 



 
 

- Măsuri etalon de duritate, după Vickers 

- Accesorii şi ustensile de conectare la etalon 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită setarea valorilor generate, colectarea şi 

prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă 

Windows, împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar 

trebui să fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificat de etalonare emis de 

un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane 

la punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

5 3800000-

5 

Sistem de automatizare a 

căruciorului mobil a bazei 

geodezice de măsurare 

existente 

Buc. 1 Domeniu de 

aplicare 

Modernizarea şi automatizarea bazei de măsurat lungimi 

Interval de 

deplasare a 

căruciorului mobil: 

0 ÷ 25 m 

Componente 

indispensabile 

 

- Regulator de 

viteză 

1mm/s ÷ 0,5 m/s 

- Unitate de 

acţionare 

Acţionată cu motor electric pas cu pas (stepper motor), cu 

capacitatea de deplasare a unei greutăţi de până la 15 kg şi 

Joystick de manevrare a căruciorului mobil. 

- Sistem de 

dirijare a motorului 

Dotat cu SOFT pentru setarea deplasării (pornire/oprire) 

- Cameră video Destinată pentru localizarea reperelor MM, dotată cu lentilă de 



 
 

mărire de la 10
x
 pînă la 400

x
, dispozitiv de centrare pentru 

ajustarea în funcţie de lăţimea reperului MM şi cu posibilitatea de 

transferare a imaginii reperului pe monitor. 

Rezoluţia maximă:  2720x2048  de la 5 megapixeli. 

Matricea de tip ПЗС. 

- Dispozitiv de 

comandă (Joystick) 

Utilizat pentru manevrarea cu căruciorul mobil şi pentru focusarea 

camerii video la valoarea citită (pot fi două separate) 

Modificarea 

constructivă a 

bazei de măsurat 

- Întărirea bazei, pentru îmbunătăţirea rigidităţii. 

-  Montarea unor suporturi suplimetare sau construcţia bazei din 

beton sau alt material de construcţie rigid pe care vor fi montate 

axa de deplasare a căruciorului şi masa de măsurare. 

- Unificarea axei de deplasare a căruciorului cu masa de 

intindere a MM de etalonat (pentru excluderea erorilor datorate 

paralelismului dintre axa de deplasare a căruciorului şi mesei de 

întindere a MM de etalonat) 

- Sistem de reglare mecanică a orizontalităţii şi verticalităţii a 

axei şi mesei (pentru efectuarea reglărilor periodice în cazul, 

abaterii de la planietate) cu o exactitate de 0,1mm atît pe vertical 

cît şi pe orizontal 

- Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă Windows, 

împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar trebui să 

fie menţionat în ofertă. 

- Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

- Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la 

punerea în funcţiune a echipamentului.  

- Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

6 3800000-

5 

Software QMSOFT şi Win 

DDE pentru Maşina 

Universală Trimos 

Labconcept Nano 

Buc. 1 
Domeniu de aplicare 

Manipularea Maşinii Etalon  Universale Trimos Labconcept Nano 

1100 

Modulele aplicaţiei Denumirea modulului 

QM-MANAG Gauge management software 

QM-CALIP Module for calipers 



 
 

QM-DIAL Module for dial gauges 

QM-MICRO Module for micrometers 

QM-PIN Module for pins 

QM-PLAIN Module for plain gauges, Plug gauges, ring gauges, snap gauges 

QM- BLOCK Module for gauge blocks 

QM-THREAD Module for thread gauges 

QM-TTAP32 Module for taper thread gauges 

QM-SPLINE Module for spline gauges 

QM-THREAD32 

STARTER 
Starter Modul for thread gauges 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă Windows, 

împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar trebui să 

fie menţionat în ofertă. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la 

punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie 
Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată 

în română, rusă şi/sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

7 3800000-

5 

Set de greutăţi etalon 

clasa F1 

set 1 Domeniu de aplicare Preluarea, conservarea şi transmiterea unităţii de masă 

Interval de măsurare (1 ÷ 500) mg 

(1 ÷ 500) g 

(1 ÷ 5) kg 

10 kg 

20 kg (25 bucăţi) 

Incertitudine de 

măsurare 

Clasa F1, conform OIML R 111 

Accesorii - Cutie de transportare şi păstrare 

- Accesorii şi ustensile de conectare la etalon 

Instalare Instalarea se va face de către personalul organizaţiei la locul de 



 
 

utilizare (în laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată 

în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

8 3800000-

5 

Termostat pentru 

rezistoare etalon de 

valoare unică 

Buc. 1 Domeniu de aplicare Termostat pentru imersarea şi menţinerea rezistoarelor etalon de 

valoare unică 

Interval de măsurare 0 °C ÷ 50 °C 

Stabilitate ± 0,002 °C 

Uniformitate  ± 0,005 °C 

Eroarea de setare 0,5 °C 

Rezoluţia 0,01 °C 

Adâncimea de 

imersie 

Nu mai mică de 200 mm 

Volumul lichidului De la 4 până la 10 litri 

Tensiunea de 

alimentare 

220/230 V, 50/60 Hz 

Conexiune PC RS-232 sau USB 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau USB 

Accesorii - SOFT pentru setare, reglare şi transmitere a datelor 

- Conductoare de conexiune la PC 

Software Software-ul  trebuie: 

- să permită colectarea şi prelucrarea datelor.  

- să funcţioneze pe un PC compatibil pe platformă Windows, 

împreună cu cablul de date menţionate mai sus.  

- În cazul în care există o cerinţă specifică pentru PC, ar trebui să 

fie menţionat în ofertă. 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un 

Institut National de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM 

MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la 

nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 



 
 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la 

punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată 

în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

9 3800000-

5 

Contor de gaz cu tambur set 1 Domeniu de aplicare Preluarea, conservarea şi transmiterea unităţii de măsură 

Interval de generare 

a debitului 

0,010 m
3
/h ÷ 0,600 m

3
/h 

Incertitudine de 

măsurare 

0,2 % 

Rezoluţia 0,02 dm
3
 

Citirea datelor Cu citire analogică şi cu citire de impulsuri de frecvenţă înaltă 

Tensiunea de 

alimentare 

230V AC, 

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau USB 

Accesorii - Traductor de temperatură cu posibilitatea de citire a datelor 

- Manometru cu posibilitatea de citire a datelor 

- Generator de impulsuri 

- Accesorii de realizare a conectărilor dintre generator şi contor 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificat de etalonare emis de un 

Institut National de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM 

MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la 

nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutului Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la 

punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată 

în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

10 3800000- Contor de gaz cu rotor Buc. 1 Domeniu de aplicare Preluarea, conservarea şi transmiterea unităţii de măsură 



 
 

5 Interval de generare 

a debitului 

0,025 m
3
/h ÷ 65,0 m

3
/h 

Incertitudine de 

măsurare 

0,25 % 

Rezoluţia citire de impulsuri de frecvenţă înaltă (cu generator de impulsuri) 

Tensiunea de 

alimentare 

230V AC  

Transfer de date Conexiunile pot fi realizate prin RS232C,  IEEE-488 sau USB 

Accesorii - Traductor de temperatură cu posibilitatea de citire a datelor 

- Traductor de presiune cu posibilitatea de citire a datelor 

- Generator de impulsuri 

- Accesorii de realizare a conectărilor dintre generator şi contor 

Trasabilitate Echipamentul va fi însoţit de certificat de etalonare emis de un 

Institut National de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM 

MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la 

nivel internaţional. 

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutului Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la 

punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată 

în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

11 3800000-

5 

Conductometru digital Buc. 1 Domeniu de aplicare Măsurarea conductivităţii lichidelor 

Caracteristici 

generale 

- 2 canale de măsurare pentru conductivitate; 

- calibrare multiplă (1...5 puncte) pentru unitatea de măsură a pH-

ului; 

- calibrare multiplă (1...3 puncte) pentru unitatea de măsură a 

conductivităţii, pentru liniaritate marită; 

- proceduri GLP; 

- memorie de stocare până la 12 000 de valori + data şi timp; 

- 2 cai de comunicare cu orice PC prin intermediul portului USB; 

- Interfaţa RS232 pentru conectarea la o imprimantă 

Conductivitate 
Domeniul de măsurare 0 ÷ 2000 mS/cm 

Rezoluţia 0,001 μS/cm 



 
 

Acurateţe 0,5% din scala 

Constanta celulei 0,05 ÷ 15,0 cm
-1

 

Compensare de temperatură -5 ÷ 105 °C 

Temperatura de referinţă 20°C sau 25°C 

pH 

Domeniul de măsurare -2 ÷ 16 pH 

Rezoluţie 0,001 pH 

Acurateţe 0,1% ± 1 digit 

Compensarea temperaturii -5 ÷ 105°C 

mV 

Domeniul de măsurare ± 2000 mV 

Rezoluţie 0,1 mv 

Acurateţe 0,1% ± 1 digit 

Ion 

Domeniul de măsurare 0,01ng/l ÷ 100 g/l 

Rezoluţie 3 digiţi 

Acurateţe 0,5% ± 1 digit 

Rezistivitate 
Domeniul de măsurare 0 ÷ 200 MΩ.cm 

Rezoluţie 1 Ω.cm 

Salinitate 
Domeniul de măsurare 0 ÷ 70 ppt 

Rezoluţie 0,1 ppt 

Oxigen dizolvat 

Domeniul de măsurare 0 ÷ 60 mg/l 

Rezoluţia 0,01 mg/l 

Acurateţe 1 %  ± 1 digit 

Compensare de temperatură 0 ÷ 50 °C 

Compensare salinitate 0 ÷ 40 ppt 

Temperatura 

Domeniul de măsurare -5 ÷ 105°C 

Rezoluţie 0,1 °C 

Acurateţe 0,1 °C 

Accesorii 

- Celulă de conductivitate (Electrod de conductivitate) + ATC (T 

= 0÷100 °C); 

- Electrod combinat de pH, din sticlă + ATC (0 ÷ 14 pH, 0 ÷100 

°C); 

- Senzor de temperatură Pt 1000 (-30 ÷ 130 °C); 

- Încărcător de 120/230 VAC sau 9...15 VDC 

Instalare 
Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training 
Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la 

punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată 



 
 

în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

12 3800000-

5 

Materiale de Referinţă 

Certificate din domeniul 

conductometriei 

Buc. 5 Domeniu de aplicare Preluarea şi transmiterea unităţii de măsură 

Caracteristici generale 5 soluţii de clorură de potasiu cu diferită concentraţie 

Soluţii cu valoarea 

convenţională 

- 0,013 ÷ 0,017 mS/cm (25,0°C) 

- 0,144 ÷ 0,150 mS/cm (25,0°C) 

- 1,399 ÷ 1,419 mS/cm (25,0°C) 

- 12,75 ÷ 19,95 mS/cm (25,0°C) 

- 110,0 ÷ 112,0 mS/cm (25,0°C) 

Incertitudine de 

măsurare 

±1,5 % 

Cantitatea  A câte 500 ml pentru fiecare concentraţie 

Trasabilitate 

Materiale de Referinţă Certificate vor fi însoţite de certificate de 

etalonare emis de un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Termenul de 

valabilitate 

Minimum 1 an de la livrare 

     
Documentaţie 

Toată documentaţia de utilizare va fi prezentată în română, rusă 

sau engleză. 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

13 3800000-

5 

Refractometru digital 

etalon 

Buc. 1 Domeniu de aplicare Măsurarea indicelui de refracţie 

Indice de refracţie 

Domeniul de măsurare 1,26 ÷ 1,72 nD 

Rezoluţia ± 0,000001 nD 

Acurateţea ± 0,00002 nD 

Brix 

Domeniul de măsurare 0 ÷ 100 % 

Rezoluţia 0,001 % 

Acurateţea 0,015%  

Temperatura de Domeniul de măsurare 4 ÷ 85°C 



 
 

măsurare Acurateţea ± 0,03 °C 

Stabilitatea ± 0,002 °C 

Lungimea de undă 589 nm  

Instalare Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în 

laboratorul Institutul Naţional de Metrologie). 

Training Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la 

punerea în funcţiune a echipamentului.  

Garanţie  Minimum 2 ani din data punerii în funcţiune. 

Documentaţie Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în română, rusă sau engleză. 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

14 3800000-

5 

Materiale de Referinţă 

Certificate din domeniul 

refractometriei 

Buc. 4 Domeniu de aplicare Preluarea şi transmiterea unităţii de măsură 

Chlorbenzol 

 

Valoarea convenţională 1,524551 (20 ºC , λ = 589,29 nm) 

Incertitudinea de 

măsurare 
± 1 *10

 -5
 

Cantitatea 10 ml 

 

Isooctan 

Valoarea convenţională 1,391467 (20 ºC , λ = 589,3 nm) 

Incertitudinea de 

măsurare 
± 1 *10

 -5
 

Cantitatea 10 ml 

1-Methylnaphthalin 

Valoarea convenţională 1,617590 (20 ºC, λ = 589,3 nm) 

Incertitudinea de 

măsurare 
± 1 *10

 -5
 

Cantitatea 10 ml 

n-Dodecane 

Valoarea convenţională 1,421735 (20 ºC, λ = 589,3 nm) 

Incertitudinea de 

măsurare 
± 1 *10

 -5
 

Cantitatea 10 ml 

Trasabilitate 

Materiale de Referinţă Certificate vor fi însoţite de certificate de 

etalonare emis de un Institut National de Metrologie, semnatar al 

Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 

Termen de valabilitate Minimum 1 an de la livrare 

Documentaţie 
Toată documentaţia de utilizare va fi prezentată în română, rusă 

sau engleză. 

 



 
 

 

Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale:  

Termenul de livrare solicitat este de 60 zile lucrătoare. Locul de livrare pentru pozițiile 1-14  este mun. Chișinău str. E. Coca 28, sediul IP 

Institul Național de Metrologie. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA BUNURILOR ŞI SPECIFICAŢIA TEHNICĂ CMAC 

Nr. 

d/o 

C
o

d
 C

P
V

 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 
C

a
n

ti
ta

te
a

 
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

15. 
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Presa hidraulică - 3000KN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul de aplicare Rezistenţa la compresiune axială, încovoiere, despicare, modul de 

elasticitate 

Capacitatea  3000 KN 

To test blocks  max 500x300mm 

Max vertical daylight 

between platens: 

340mm 

 

Compression platens: 510x320xh55mm 

Max ram travel 60 mm approx 

Dimensions: 750x520x1500 mm 

 Calibration accuracy: Grade 1.0 

Hidraulic  

 

device to stopt he piston
,
sstroke at its max excursion to avoid pumping  

the piston aut of de cylinder 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power supply 230 V    I ph   50 Hz     750 W 

Accesorii SOFT pentru setare, transmitere de prelucrare a datelor(Servo-strain 

Servo-Plus Evolution) 

Accesorii de conectare dintre presă , motor, monitor 

Graphic printer 

Thermo-paper roll for printer(pack of 10 rolls) 

Console housing the servo-plus evolution 

Online remote assistance package 

Splitting tensile test device for cylinders 160x320mm 

Splitting tensile test device for cube specimens 100 and 150 mm 

Capping retainers (set of two) for cylinders 160mm and 320 mm  

Compresometru for cilinders dia. 160x320mm 

Dual Low Capacity Digital range 0-300 kN complete with „strain gage 

load cell”  

Distance piece : 

− 20 mm high 

− 73+50 mm high 

− 73+50+50 mm high 

− 73+50+50+50 mm high 

− 50 mm high 

− 73 mm high 

Kit of 4 handels(2 sets) 

Two way hydraulicvalve 

Safety guards,polycarbonate,with hinges and lock 

Stop switch on safety guard 

Distance piece to eliminate the heavy procedure to loft the lower 

rectangular platen and to add distance pieces. 

Official accredia 

Software for splitting tensile tests on concrete beams 

Software − Să permită setarea valorilor generale, colectarea şi prelucrarea 

datelor 

− Să funcţioneze pe un PC compatibil cu platforma Windows, 

împreună cu cablul de date menţionate mai jos 

Trasabilitate  Echipamentele să fie însoţite de certificate de etalonare emise de un organ 

naţional de metrologie sau un alt organ recunoscut la nivel internaţional 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM EN 771-1:2014, SM SR EN 771-2:2013, SM SR EN 771-3:2013,  

SM SR EN 771-4:2013, SM SR EN 771-5:2013, SM SR EN 771-6:2013 

SM EN 845-1:2014, SM EN 845-2:2014, SM SR EN 12794+A1:2010 

SM EN 12390-3:2015 p.3, SM EN 12390-5:2015 p.4.1 



 
 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Toate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 
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Aparat pentru extragerea bitumului 

din asfalt cu recuperator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buc. 
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Domeniul de aplicare Pentru extragerea bitumului din mixtura asfaltică şi recuperarea acestuia 

Capacitatea  3500g în aproximativ 25 minute 

Dimensions: dimensions:1400x680x1820 mm 

The system performs in only one complete automatic cicle: 

-the washing,disaggregation and separation of the bituminous mixture 

-the separation of the filler from the solution formes by solvent,bitumen 

and filler 

-the recovery and distillation of solvent material allowing a further 

utilization 

Power supply 400 V  3 ph  50 Hz  5,5 KW 

Accesorii The unit is supplied complete with: 

− 2 stainless steel beakers ø 120 mm 

− 4 stainless steel sieves ø 200 mm openings: 0,063-0,250-0,8-2 mm 

− One sieve frame only diam.200 mm to improve the capacity of the 

first sieve 

− Set of O rings gaskets for sieve 

− Seal rings for the sieves,pack of 10 pieces 

− Lining paper for centrifuge cup,Dimensions 370x200 mm,pack of 100 

pcs 

− Control panel allows to program all functions in a fully automatic 

system. 

− Cabinet with aspirator;Overall dimensions:1950x980x2630 mm ; 

Power supply 380 V   3 ph   1100 W 

Software − Să permită setarea valorilor generale, colectarea şi prelucrarea datelor 

− Să funcţioneze pe un PC compatibil cu platforma Windows, împreună 

cu cablul de date menţionate mai jos 

Trasabilitate  Echipamentele să fie însoţite de certificate de etalonare emise de un organ 

naţional de metrologie sau un alt organ recunoscut la nivel internaţional 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM SR EN 13108-1:2010, SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010, SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010, SM SR EN 13108-7:2010 



 
 

SM EN 12697-1:2013 p.5.4.1 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC” 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 

 
17. 

38
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Malaxor pentru mixturi asfaltice cu 

încălzire 

Buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul de aplicare  Pentru proiectarea  şi pregătirea mixturilor asfaltice  

Capacitatea  Mixer 32 litres capacity 

Bowl capacity of 32 litres 

Mixing temperature :selectable from ambient up to 260ºC through 

sensitive and digital display control 

Mixing speed adjustable from 4 to 40 rpm. 

Easy tilting unloading operation by electromechanical motion. 

Dimensions: 1280*700*h1210 mm 

Power supply  230 V Iph 50/60 Hz 4500 W 

Componente Main frame holding a horizontal stainless steel bowl with a helical mixing 

shaft 

The bowl,double wall insulation made of stainless steel AISI 316,contains 

an electric heater with probe sensor granting constant an uniform 

temperature control 

An electromechanical motion allows to tilt the bowl to get easy the 

unloading operation.  

Control panel -Digital thermo regulator to set temperature and to control the mixing 

temperature 

-Mixing speed regulator  

-Main and start/stop switches 

-Comand to tilt the bowl. 

Trasabilitate  Echipamentele să fie însoţite de certificate de etalonare emise de un organ 

naţional de metrologie sau un alt organ recunoscut la nivel internaţional 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM SR EN 13108-1:2010, SM SR EN 13108-3:2010,  

SM SR EN 13108-4:2010, SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010, SM SR EN 13108-7:2010 

SM SR EN 12697-35+A1:2013 p.5.1 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC” 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 



 
 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 

 
18. 

38
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Compactor Marshall automat 

Buc. 
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Domeniul de aplicare  Pentru formatarea probelor din beton asfaltic  

Descriere Total weight of the compaction hammer (Rod+Foot+Sliding 

mass):7850±50 g 

Sliding mass weight:4535±15 g 

Free fall height:457±5 mm 

Blow frequency:50 blows in 55/60 seconds 

The machine is equiped with safety door,conforming to CE Safety 

Directive 

When opened it stops automatically and cannot operate 

All moving parts are quickly/easily accesibile for maintenance 

Dimensions: 500x500x1890 mm 

Power supply 230 V Iph 50 Hz 300 W 

Weight 220 kg 

Componente Digital display counter 

Cabinet,lined with sound-proofing material for noise reduction within CE 

limits(Dimensions 800x800x2000 mm approx.) 

Compaction Hammer complete 

Filling Collar 

Extraction plate,to eject specimens from the mould 

Specimen reciever,used to receive the specimens ejected by extruder 

Filter disc diameter 100 mm 

Distance piece to use of the mould with the old Compactors model   

Accesorii Marshall compaction mould (4 pieces) (wieght 3,150 kg/piece): 

Inside diameter 101,6 mm,steel manufactured,plated against corrosion 

Mould body 1300 g 

Filling collar 850 g 

Base plate 1000 g 

Trasabilitate  Echipamentele să fie însoţite de certificate de etalonare emise de un organ 

naţional de metrologie sau un alt organ recunoscut la nivel internaţional 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM SR EN 13108-1:2010, SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010, SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010, SM SR EN 13108-7:2010 

SM SR EN 12697-10:2013 p.5 (metoda incercare) 

SM EN 12697-30 p.5 (metoda incercare) 



 
 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă, şi engleză. 

 
19. 

38
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Aparat pentru determinarea 

ornierajului betonului asfaltic cu 

două roţi 

Buc. 
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Domeniul de aplicare Pentru determinarea ornierajului betonului asfaltic 

Descriere  Wheel load: 705 N 

Wheel speed: from 20 to 30 cycles/minute 

Temperature control range: from ambient up to 75
0
 ±1

0
C 

Table travel: 230 mm 

Rut depth transducers range: 25 mm±0,1 mm accuracy. 

Slab thickness: adjustable from 38 to 120 mm 

The test frame is made of robust aluminium alloz and it is contained in a 

climatic cabinet with adjustable temperature from 30 to 65ºC ± 1ºC 

The cabinet is equipped with two doors with insulated glass for inspection 

The sample table has dimensions 400x390 mm and can accept rectangular 

slabs of several sizes: 

-305x305 mm,50 or 100 mm high 

-305x400 mm,50 or 100 mm high 

-200 mm diameter core samples,50 mm high 

Dimensions: 1400x1300x1300 mm 

Power supply 220V 50Hz – 110V 60 Hz 

Accesorii The machine is supplied complete with adaptors for a correct mould 

positioning and locking 

The wheel tracker is equipped with 3 temperature probes: 

-1 probe,connected to the thermoregulator,for the control and adjustment 

of the cabinet temperature 

-2 probes for the temperature measurement inside the specimen. 

Mould with handles size: 

− 320x260x180mm 

− 305x305x50mm 

− 305x305x100mm 

− 400x305x100mm 

− 400x305x50mm 

− 500x400x180 mm 

− 400x305x120 mm 



 
 

− 324x260x50 mm 

PC complete with LCD monitor 17``,keyboard,mouse,cbles,installation. 

Hardware Data acquisition and processing system fully managed by microprocessor 

Multifunctions keyboard with encoder for easy and rapid setup 

Large graphic display 320x240 pixel 

RS 232 port for connection to PC 

Firmware The multilingual testing firmware allowsŞ 

Management and automatic control of machine and test 

Setup of all parameters 

Test data acquisitions and processing 

Real time display of:number of cycles,rut depth,temperatures.Real time 

cicle rate will also be displayed  when using a serial connection to PC 

Calibration menu for setting and checking all test data 

From the control board,it is possible to select parameters,set data 

acquisitions and processing according to EN test 

procedures,with:identification data of the sample under test,cycle 

frequency,number of passes to end the test,sampling frequencz of the rut 

depth,testing temperature,sample thickness. 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM SR EN 12697-22+A1:2013 p.6 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 

 
20. 
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Aparat automat pentru determinarea 

fragilităţii 
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Domeniul de aplicare Pentru determinarea fragilităţii bitumului şi produselor bituminoase 

Date tehnice si descriere  Diam.interior al camerei tormostatului- 37±1 mm 

 Dist. Maximă între inelele canelate 40,0±0,1 mm 

 Dist.minimă între inelele canelate 36,5±0,1 mm 

 Dimensiunile plăcii de lucru din bandă de oţel : lungime 41,00±0,05 

mm ; lăţime 20,0± 0,2 mm ; grosime 0,15±0,02 mm 



 
 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aparatul uniform înoaie şi îndreaptă placa de lucru de la 40,0±0,1 mm 

pînă la 36,5±0,1 ; timpul procesului de îndoire de la 10 pină la 12 secunde 

; timpul procesului de îndoire şi îndreptare de la 20 pină la 24 secunde 

 Diapazonul de de măsurare a fragilităţii:  

− limita de sus(tº agentului de răcire ≥28ºC) - +20ºC 

− limita de jos (tº agentului de răcire ≤5ºC şi tºmediului înonjurător 

20ºC) - -45ºC 

 viteza de scădere a temperaturii - 1,0ºC;eroare nu mai mult de 1ºC la 

fiecare 10 min 

Dimensions: H395x400x275 mm 

H în starea de încărcare a probei = 555 mm 

Power supply Tensiune 187-242 V 

Frecvenţă 50±1 Hz 

Putere : nu mai mult de 450 W 

Incertitudinea  1,0ºC 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM SR EN 13924:2010 

SM SR EN 14023:2014 

SM STB EN 12593:2013, p.5 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română sau rusă şi engleză. 
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Aparatul pentru determinarea rezistenţei 

la fisurare 150KN 

Buc. 
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Domeniul de aplicare Pentru determinarea rezistenţei la fisurare 

Descriere speciment max size 200x200x800 and any type of material having max. 

size 550xh550 mm(lower rollers max. Length 1325 mm) 

Ram travel 110 mm 

Vertical daylight between upper/lower rollers :max.825-min 65 mm 

adjustable each 76 mm by hand winch with counterweights 

Roller dimensions:diam.40x613 mm 

Complete with 4 adjustable and articulated rollers for two point loading 

Distance between lower rollers adjustable from 75 to 1325 mm 

Distance between upper rollers adjustable from 75 to 575 mm 

Possibility to easily place in the centre one upper roller for centre point 

loading 

Gratuated scales are foreseen to get easy roller's adjustment 



 
 

Simple action piston with counterweights to optimiye frictions 

Weight:800÷850 kg 

Dimensions: 970x1400x2000 mm 

Power supply 230 V I ph 50 Hz 750W 

Accesorii  Upper tamper(steel made ),for concrete KERBS tests.The tamper is 

mounted on a rotating  coupling and fixed to the upper part of the machine 

to apply a flexural strenght on three points on the kerb,whitout any 

torsional stress 

 Device for flexural tests on clay blocks for flooring 

 Software for flexural tests on clay blocks 

 Graphic printer on thermo-paper board 

 Thermo-paper board roll for printer(pack of 10 rolls) 

 Software for flexure tests with Digitec and Cyber-Plus Evolution 

machines 

 Software „servonet” for remote control through PC of Autotec and 

Servo-Plus Evolution machines 

 Two way hydraulicvalve,connected to the motorized pumping unit of 

the machine to activate a second frame 

 Dual low capacity digital range,complete with”appropriate pressure 

transducer”.CLASS 1,starting  from 1% of the full range.With a special 

calibration procedure it is possible to grant Class 1 practically on the full 

range of the compression machine 

 Splitting tensile test device for self blocking pavers and cubes 

 Software for splitting tensile tests. 

 Compression device to test cement specimens 40,1x40 mm 

 Flexural device for cement prisms 40,1x40x160 mm 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM SR EN 1340:2010 

SM SR EN 1339:2010 

SM SR EN 12794+A1:2007 

SM SR EN 12390-5:2011 p.4(metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC” 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română sau rusă şi engleză. 
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Set de site cu ochiuri pătrate:  Ø 

Buc. 
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Domeniul de aplicare Pentru determinarea compoozitiei granulometrice 

Descriere Ochiuri patrate : 0,002;  0,005; 0,0063; 0,02; 0,063; 0,075; 0,071; 0,2; 

0,425;4,0;5,6; 8,0; 11,2; 16; 22,4; 41,5; 45; 63 

Dimensions: Diameter 300 mm 

H-100 mm 

Documente de referinţă 

(standarde naţionale) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SMSR EN 12620+A1:2010 

SMEN 13242+A1:2010 

SM SR EN 13043:2010 

SM SR EN 933-2:2013 p.4(metoda incercare) 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 
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Balanţă hidrostatică Buc. 
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Domeniul de aplicare Pentru cintarire hidrostatica 

Descriere Used for specific gravity determination of concrete,aggregates etc. 

To be used with a suitable electronic balance fitted with an under-hook 

facility. 

Robust steel frame made,it incorporates on its lower part a platform 

adjustable in height,holding a water container,and allowing the specific 

gravity test. 

Dimensions: 510x510x1150 mm 

Accesorii  Craddle for holding concrete cube and cylinder specimens 

 Density Basket,stainless steel,diam. 200x200 mm,mesh 3,35 mm 

 Specific gravity kit:Suport bridge frame with hook rod;Density 

tank,plastic; 

 Density basket,stainless steel 

− diam 200x200 mm,mesh size 3,35 mm 

− diam 130x135 mm,mesh size 0,063 

− diam 130x135 mm,mesh size 0.400 mm 

− diam 130x135 mm,dual mesh size 0,063 and 0,400 

− diam 120x160 mm,mesh size 3,35 mm 

− diam 95x120 mm,mesh size 1,18 

− diam 95x120 mm,mesh size 0,600mm 



 
 

  − diam 65x80 mm,mesh size 0,150 

 Density tank plastic,dimensions 370x370x330 mm 

 Cradle for holding concrete cube and cylinder specimens 

 Electronic precision top loading and platform balance;Capacity-10 

kg,readability-0,01 g 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM SR EN 12390-7:2011 p.3(metoda incercare) 

SM SR EN 1097-6:2013 p.5(metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 
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Cuptor  Buc. 
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Domeniul de aplicare Determinarea Rezistenţei la deformare a drumului în urma traficului 

Descriere  Internal chamber and external frame all made from stainless steel,double 

wall insulation with fiberglass,double door.Temperature control by digital 

termoregulator.The oven is equipped of a dual safety thermostat to 

prevent accidental over-heatings.The plate rotates at 5-6 rpm. 

 Supplied complete with glass control thermometer ASTM 13C,+155 

to +170ºC subd 0,5ºC 

Dimensions: Internal dimensions: 330x330x330mm 

Outside dimensions: 460x450x700mm 

Power supply 230V   I ph   50Hz  1500W 

Accesorii  Rotating shelf conmplete with 9 containers ø55x35 mmfor the 

„Determination of loss on heating” 

 Rotating shelf,complete with 2 containers ø140x9,5 mm for the 

„Determination of thin film” 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM SR EN 12390-7:2011 

SM EN 12607-2:2015 p.5 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 
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Compactor automatic PROCTOR Buc. 
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Domeniul de aplicare Determinarea Densitatăţii maxime şi umiditatăţii optime 

Descriere Designed to compact Proctor or CBR specimens,it ensures an extremely 

uniform compaction degree,granting reliable and repeatable test results. 

The microprocessor software allows to select and perform different 

compaction cycles in a fully automatic system,by strictly meeting the 

International Standards. 

Loviturile sunt distribuite automat după cum se cere in standard,prin 

rotirea suportului prin senzori fotoelectrici si 

microprocesor.Componentele de calitate şi precizie mecanică înaltă 

asigură o durată de viaţă lungă în condiţiile unei utilizări intense. 

Panelul de control digital este separat şi poate fi fixat pe un perete.Ecranul 

de rezoluţie înaltă (320x240 pixeli) permite vizualizarea standardului 

selectat,numărul total de lovituri,cele efectuate şi cele rămase,precum şi 

executarea fiecărui strat. 

Compactorul este uşor de utilizat,are un meniu simplu şi este uţor de 

întreţinut. 

Utiliyatorul poate selecta şi memora pînă la 10 cicluri diferite,care mai 

apoi pot fi modificate sau înlocuite cu altele.Aceasta este o funcţie foarte 

importanta,pentru că permite de a actualiza compactorul la orice standard 

care nu este inclus în microprocesor sau pentru a efectua diferite cercetări. 

Sistemul de ridicare a maiului poate fi selectat de la 300 pînă la 450 

mm,asigurînd o înălţime de cădere corectă şi constantă. 

Viteza: 1 lovitură la fiecare 2 secunde. 

Compactorul accepta tipare cu diam.4'' şi 6'',100 şi 150 mm de la orice 

producator,datorită sistemului universal de fixare a tiparelor. 

Dimensions: Internal dimensions: 610x470xh1710 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power supply 230V   I ph   50Hz  500W 

Accesorii  Mai standard ø50±0,2 mm şi 2500±10 g greutate 

 Mai modificat ø 50±0,2 mm şi 4535±5 g greutate 

 Safety guards to CE Directive.If the door is opened when the 

Compactor is working,it stops automatically. 

 Soundproof security cabinet, steel made with microswich,complying 

to CE Safety Directive,lined with sound-proofing material for noise 

reduction.If the door is opened while the Compactor is working,it 

automatically stops.Dimensions 740x730x1900 mm 

 Calibrated rod holding the rammer 

 Kit of two devices fixing the mould to the table. 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM EN 13286-47:2015 p.5 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 
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Instalaţie extensometru/compresometru Buc. 
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Domeniul de aplicare Determinarea modulului de elasticitate pentru betoane şi mortare 

Descriere Made of two anodiyed aluminium pieces,one fixed and the other  sliding 

and housing a displacement transducer that measures with high accuracz 

the movement of two conical points made of hardened steel and fixed at 

the two ends of the electronic sensor.An aluminium template is used to 

regulate and to calibrate the base lenght.The two conical points are 

coupled to the surface of the sample with a rapid and simple fixing system 

through two elastic adjustable straps. 

The isntrument is equipped of a mechanical knob to lock and unlock the 

displacement transducer,allowing to maintain safe the selected base lenght 

during the fixing action of the device to the sample. 

Normally the test is performed on cylinders by using 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extensometers/compressometers,and on cubes or beams by using 2 or 4 

instruments. 

The extensometer is suitable to test cubes,cylinders and beam 

specimens,having minimum height of 130 mm.It is also possible to test 

mortar prisms 40x40x160 mm by using a reducing lenght block. 

Gauge lenght adjustable from 50 to 160 mm 

Travel ±1.5 mm 

Power supply Feeding up to 10 V 

Sensitivity  < 0.01 micron 

Accesorii  Reducing block for mortar prisms, 

 elastic straps, 

 carrying case 

 template,anodized aluminium made,used to regulate and calibrate the 

base lenght 

 calibration process of one Extensometer/Compressometer combined 

with digital unit. 

 Firmware for Elastic Modulus test on Concrete,Mortar and Rock 

specimens.Automatic data and processimg acquisition,load/deformation 

graphic and certificate printing with direct management of the testing 

machine.The software can be indtalled anly on cyber and Servo-Plus 

Evolution Systems, 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM EN 12602+A1:2014 

SM SR EN 1339:2010 

SM EN 12390-13:2015 p.5(metoda incercare) 

SM ISO 1920-10:2015 p.6(metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul CMAC Î.S. 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 

 
27. 

38

00

00

0-

Cuptor  cu mufă Buc. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Domeniul de aplicare Determinarea rezistentei la temperaturi 

Descriere This content furnace is the only system on the market containing a high 

temperature afterburner used in conjunction with a patented ceramic filter 

to reduce the emissions of the ignition process by up to 95%.The szstem 

has the capability to accept positive or negative correction factors for use 

with mixes containing hydrated lime.This unique furnace automatically 
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detects endpoint within 0.01 % of the sample weight.Furnace software 

allows you to choose between automatic and manual test mode.Furnace 

software automatically compensates for weight change due to sample and 

basket assembly temperature change.This compensationis computed for 

each sample load tested. 

Overall dimensions 552x654x933 mm 

Chamber dimensions 355x355x355 mm 

Temperature range 200-650ºC 

Power supply 230 V   I F 50 Hz    4800W   20A 

Accesorii  4 baskets 

 2 trays 

 2 covers 

 Handle 

 Cooling cage 

 Insulated plate 

 Gloves 

 Face shield 

 4 rollers of printer tape 

 Metal stand to hold the furnace 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 12620+A1:2010 

SM EN 1344:2013 

SM EN 12607-1:2015 p.5 

SM SR EN 13108-1:2010 p.5 

SM SR EN 13108-2:2010 p.5 

SM SR EN 13108-3:2010 p.5 

SM SR EN 13108-4:2010 p.5 

SM SR EN 13108-5:2010 p.5 

SM SR EN 13108-6:2010 p.5 

SM SR EN 13108-7:2010 p.5 

SM SR EN 13108-8:2011 p.5 

SM SR EN 13108-20:2014 p.5 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC” 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 
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Aparatul pentru determinarea abraziunii  

Buc. 
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Domeniul de aplicare Determinarea uzurii 

Descriere Used to determine the resistance to abrasion and wear of concrete 

products and natural stones,by measuring the lenght of a groove produced 

on the specimen surface by a disc with thickness of 70 mm that rotates at 

controlled speed and makes a constant pressure an the specimen.A charge 

of abrasive material must be interposed between the disc and the 

specimen.  

Dimensions 450x420x800 mm 

Power supply 230 V    50/60 Hz   1ph   500W 

Accesorii  Electronic speed controller and shutting of device after the set number 

of revolutions 

 5 kg of abrasive material 

 Calibration plate made of boulonnaise marbre 

 Cabinet to CE Safety 

 Accessories   

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 1338:2010 p.5 

SM SR EN 1339:2010 p.6 

SM SR EN 1340:2010 p.5 

SM EN 13892-3:2015 p.5.1 (metoda incercare) 

SM SR EN 14157:2011 p.6 

SM EN 12794:2005+A1:2007 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC” 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 
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Aparatul automat digital inel şi bilă 

„TOUCH-SCREEN” 

Buc. 1 

Domeniul de aplicare Determinarea tº de innmuiere a produselor bituminoase 

Descriere Automatically determines the softening point of asphalts and pitches.Two 

laser sensors detect the balls fall determining the softening point.The bath 

temperature is measured by an electronic system maintaining the gradient 

(5ºC/min) as specified by the standards. 

Real time visualization of the temperature-time graph along the entire test. 

A magnetic stirrer with electronic speed adjustment from 0 to 160 rpm 

also ensures an uniform temperature in the vessel during the test 



 
 

execution. 

The touch-screen  graphical interface allows an easy set up of the 

parameters and the immediate execution of the test.High resolution color 

display,1/4 VGA,offers all the functions of a PC for the management and 

analysis of data,test results and graphs. 

Two parameters can be selected by the microprocessor menu: 

− Test on boiled distilled water for softening point from 30 to 80ºC. 

− Test on glycerol for softening point from 80 to 150ºC. 

Language selection 

of:English,French,Spanish,German,Italian,Polish,Russian,Greek,Portugue

se,Dutch 

Functions of: clock calendar,test number,user/customer name,general 

notes,start/end of the test. 

Real time visualization of the bath temperature,test progress,rpm of the 

stirrer. 

Unlimited memory,with possibility to save data onto an external 

memory(USB pendrive,SD card)and then edit them through an Excel 

spreadsheet. 

Componente  Ceramic-glass heating plate with automatic cut off at the end of the 

test cycle; 

 Motherboard with microprocessor,which 

controls:heater/stirres,temperature probe,laser sensors,pre-heating phase 

of the plate,and memorizes all the test parameters 

 Steel balls centering device. 

Dimensions 500x350xh550 

Power supply 230 V   1ph   50/60 Hz   700W 

Accesorii  Rods with spherical ends(set of 2 pieces) for checking and calibration 

of the instrument 

 Steel ball ø 9,5 mm(2) 

 Brass tapered ring,chromed(2) 

 Brass centering guide,chromed(2) 

 Pyrex beaker(2) 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13924:2010 

SM SR EN 14023:2014 

SM SR EN 13808:2014 

SM STB EN 1427:2013 p.6 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 



 
 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 
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Densimetrul cu balon V=6000ml 

Buc. 
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Domeniul de aplicare Determinarea densitatii a straturilor din drum 

Descriere Used to determine the in-sity density of fine graded compacted or bonded 

soil.The apparatus is placed over the hole excavated in the soil,and water 

is pumped into a rubber ballon and forced into a hole.A hand-driven 

piston forces the water pressure so to execute all the tests at the same 

pressure.An index engraved an the stem of the piston measures the 

volume of water filling the hole.  

Accesorii  20 reinforced rubber membranes 

 4 locking clamps 

 Base plate 

 Scraper to level the ground 

 Metal dibber tool 

 Metal pointed rod 

 Rubber mallet ø50 mm 

 Steel hammer 300 g 

 Steel hammer 2 kg 

 Density pick 

 Chisel 300 mm long x 25 mm wide 

 Density spoon,big sized 

 Trowel 100x200 mm 

 Aluminium scoop 325 cc 

 Tinned can 5 litre cap. 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM ASTM D2167:2015 p.6 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 



 
 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 
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Grinda Benkelman 

Buc. 
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Domeniul de aplicare Determinarea capacitatii portante a constructiei rutiere 

Descriere It is utilized to measure the deflection of the road surface when loaded by 

the wheels of vehicules.The beam is put in contact whit the pavement 

under test between the tires of the vehicule .The measurement of the 

deflection is performed when the vehicule passes over the test area. 

Dimensions Beam fulcrum ratio 2:1 

Accesorii Wooden carrying case 

Benkelman indicator gauge calibration unit 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM ASTM 4695:2015 p.6 (metoda incercare) 

SM AASHTO T256-77:2015 p.6 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 
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Placa dinamică/ Deflectometru cu 

greutate   
Buc. 
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Domeniul de aplicare Gradul de compactare a straturilor din construcţia rutieră şi determinarera 

modulului de elasticitate 

Descriere − Measuring instrument-small,portable and precise 

− Intuitive menu navigation-choose,confirm,ready! 

− Individual adjustment possibilities 

− USB interface,GPS and thermal printer 

− Max. Impact force : 7,07 MN/m
2
 

− Duration of the impact 17 ms 

− Load plate ø300x20 mm 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Temperature range 0 bis 40ºC 

− Storage capacity 1000 series of measured data 

− Language for menu navigation selectable 

− Made in Germany,certified production 

Accesorii − Drop weight of 10kg ;15 kg max impact force of 10605 

N,complete of calibration certificate 

− Protocol software 

− Thermal printer 

− External GPS-receiver 

− Transport cart 

− Magnetic base plate 

− Transport box 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM EN ISO 9513:2015 p.6 (metoda incercare) 

SM ASTM E 2835-11:2015 p.6 (metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 
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ARC Compactor  Buc. 
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Domeniul de aplicare Pregătirea probelor pentru încercarea la ornieraj 

Detalii tehnice − Possibility to use standard or heated segment roller of differet sizes 

:width up to 400 mm,lenght up to 500 mm and radius 490 mm,to obtain 

slabs of: 305x305x25 to 100 mm thick ; 320x260 mm,thick up to 180 mm 

; 400x305x25 to 100 mm thick ; 500x400 mm,thick up to 180 mm 

− Vertical force selectable up to max.40 kN 

− Programmable density target compaction 

− Policarbonate safety-guard as requested by CE Directive 

− Possibility to perform the two-phase procedure (pre-compaction and 

compaction) 

− The required nº of passes can be set before staarting the test allowing 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an accurate test control by nº of passes. 

− Sliding carriage speed adjustable between 3m/min and 12m/min 

− Detailed output file listing each pass and displaying duration,sample 

height,applied load and eventual roller and cart temperature 

Main features − Sturdy frame made of steel 

− Mould supporting table with alternative displacement system,for table 

displacement and vertical load pressure 

− Integrated touch screen control unit based on windows operating 

system. 

− Direct Internet and Intranet (LAN) connection for remote technical 

assistance. 

− Unlimited memory storage with: 2 USB ports, 1 SD card slot 

− Heating of the segment roller  

Accesorii Heated segment roller complete with heating resistances for: 

− 320x260 mm mould 

− 500x4000 mm mould 

− 400x305 mm mould 

− 305x305 mm mould 

Moulds to prepare asphalt slabs: 

− 320x260x180 mm 

− 305x305x50 mm 

− 305x305x100 mm 

− 400x305x50 mm 

− 400x305x100 mm 

− 500x400x180 mm 

− 400x305x120 mm 

− 320x260x50 mm 

Centering plate for : 

− 400x305 mm mould 

− 305x305 mm mould 

− 320x260 mm mould 

   Rolling vibrating device,reproducing street-roller vibrations during 

asphalt laying off. 

   Control unit mounted in the Roller Compactor,it foresees  a 

thermoregulator circiut,complete with probe to measure and to aadjust the 

temperature from room up to 180ºC.It is connected to the segment roller 

equipped with heating resistances 

    Sliding Cart Heating Option.Thermoregulated circuit with temperature 

probe to set and control cart temperature and keep moul hot. 



 
 

Documente de referinţă 

(standard naţional) 

SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM SR EN 12697-33+A1:2013 p.5(metoda incercare) 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări al Î.S. 

„CMAC „ 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 
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Aparatul pentru determinarea rezistenţei 

agregatelor, beton asfaltic 
Buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul de aplicare Determinarea rezistentei agregatelor 

Descriere The apparatus is suitable for both site and laboratory applications to 

perform two types of test: 

− For measuring pavement(road asphalt) surface frictional and skid 

resistance propreties 

− For polished stane value tests on aggregates(curved specimens) from 

accelerated polishing tests. 

Accesorii − Additional incoporated scale for tests on polished stone value 

specimens 

− Rule,plexiglass made,for sliding lenght verification 

− Thermometer range -10 to + 110ºC,for surface temperrature 

measurement 

− Stool,wash bottle,tool set for machine use 

− Carrying case 

− Calibration Certificate conforming to EN 

− Mounted rubber slider for site use(pavement surface) 

− Mounted rubber slider for polished stone value tests 

− Metal base plate for polished stone value tests in laboratory,and for 

tests on natural stones and concrete block pavers 

− Clamping device for polished stone value tests 

− Clamping device for tests on natural stonesc;for concrete block pavers 

and skidding tests on wooden floor 

− Pink lapping film(10 sheets) for Skid Calibration. 

Documente de referinţă SM SR EN 13043:2010 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(standard naţional) SM SR EN 13108-1:2010 

SM SR EN 13108-3:2010 

SM SR EN 13108-4:2010 

SM SR EN 13108-5:2010 

SM SR EN 13108-6:2010 

SM SR EN 13108-7:2010 

SM SR EN 1097-8:2013 p.5 

SM SR EN 1338:2010p.6 

SM SR EN 1341:2010 p.6 

SM EN 1342:2014 p.5 

SM SR EN 1436+A1:2013 p.5 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de încercări îÎ.S. 

„CMAC”; 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Doate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 
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Cameră climaterică 

Buc.  
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Domeniul de aplicare Pentru  etalonarea indicatoarelor de temperatură şi umiditate, 

termometrelor digitale; 

Dimesiune 15" x 15" x 12"  

(380 x 380 x 300 mm) (Height × Width × Depth) 

Accessories   -Humidity Generator; 
-Connections cable to a PC; 

-Software for running test programs, controlling the chamber, and 

recording the measurement data; 

-PC to run the above mentioned software. 

Relative Humidity 

Range   

5% to 98%   

Relative Humidity 

Resolution   

0,02%   

Relative Humidity 

Accuracy   

±0,1%   

Chamber Temperature 

Range   

0°C to 70°C   

Chamber Temperature 

Resolution   

0,02°   



 
 

Chamber Temperature 

Uniformity   

±0,05°C   

Chamber Temperature 

Accuracy   

0,06°C   

Gas Type   Air or Nitrogen   

Heating/Cooling Rate   0.4°C per minute   

Interface   RS-232 and/or IEEE-488 interface, Software  

Power supply (voltage, 

power consumption, 

current/fuses) 

230 V, 50 Hz, < 5 A 

Power, Chamber   100/120V at 15A, 50/60Hz 

200/240v at 8A, 50/60Hz   

Power, Compressor   100/120V at 5A, 50/60Hz 

200/240V at 2.5A, 50/60Hz   

Air Supply   Clean, oil-free, instrument air at 175 psiG and 20 slpm   

Traceability 

arrangements 

Calibration by an NMI or a laboratory accredited by MLA-signed 

accreditation body, traceable temperature & humidity calibration with 

certificate & data . 

Documente de referinţă  EURAMET cg-11 Guidelines on the Calibration of Temperature 

Indicators and Simulators by Electrical Simulation and Measurement      

Documentaţie  Toate documentele tehnică a echipamentului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba romînă sau rusă şi engleză. 

Instalare  Instalare să fie efectuată de către furnizor în laboratorul de etalonare al 

Î.S. „CMAC” 

Training Furnizor va asigura training pentru minim două persoane la punerea în 

funcţiune 

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

36. 
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Termometre digitale Buc. 
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Domeniul de aplicare Pentru etalonarea incintelor termostatate, camerelor climaterice şi 

participarea la intercomparări internaţionale  

Internal Range (-40 ÷ 80) °C 

(0÷ 100) % (RH) 

Temperature Accuracy ±0.2 ˚C 

Humidity Accuracy ±2% 

Resolution 0,01 °C;  0,1% 

Memory Capacity 1 sensor - 52,000 samples 

2 sensors - 26,000 samples 

3 sensors -16,000 samples 

Sampling Rate Minimum - 1 per 10 seconds  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum - 1 per 2 hours 

LCD Display Four digits, 7-segments LCD with decimal point 

LCD Units Icons ˚C, ˚F, %RH 

RS-232 Cable connection to the PC with 19200 kbps 

USB  USB 1.1  

Option for quantities over 200 units with low water & dust protection 

Infrared Printout Minimum, maximum and duration up to 30 days  

OR  

Real-time data printout up to 128 last values  

OR  

Wireless report to portable thermal printer HP82240B 

Power Supply Internal Lithium battery 3.6 V, 1/2 AA, 1.2 AH 

Battery Life Approximately 24 months (may vary with number of sensors connected 

and the sampling rate settings) 

Dimensions 72 mm diameter, 22.9 mm thickness 

Trasabilitate  Echipamentele să fie însoţite de certificate de etalonare emise de un organ 

naţional de metrologie sau un alt organ recunoscut la nivel internaţional 

Documente de referinţă  OIML R 133 International Recommendation „Liquid-în-Glass 

Thermometers”. 2002          

Garanţie  Minim 2 ani din data punerii în funcţiune 

Documentaţie  Toate documentele tehnice a mijlocului de exploatare/utilizare va fi 

prezentată în limba română/rusă şi engleză. 

 

Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale:  

Termenul de livrare solicitat este de 60 zile lucrătoare. Locul de livrare pentru pozițiile 15-36 este mun. Chișinău str. E. Coca 28  sediul ÎS 

Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare. 

 

 

 

 

CTSIC 



 
 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilo

r/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 
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3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

determinarea 

presiunii de vapori 

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea presiunii de vapori 

2.  
Categoria produselor pentru 

care este destinat 
Benzină. 

3.  Cerinţe tehnice 

EN 13016-1: 2007 

Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air 

saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent 

(DVPE). 

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate 

în EN 13016-1: 2007 

5.  Cerinţe specifice - 

6.  Cerinţe de dotare 

Reactivi, consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării unui număr de min. 100 

măsurări/verificări/încercări complexe (însoţite de certificate cu termen de 

valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom) 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate conform 

dotării de la producător şi a 

celor din punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 50 calibrări). 

(însoţite de certificate cu termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului. 

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în 

română sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National 

de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat 

de un organism recunoscut la nivel internaţional. 
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5 

Echipament si 

periferice pentru 

determinarea 

viscozităţii 

cinematice  

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea viscozităţii cinematice 

2.  
Categoria produselor pentru 

care este destinat 

Carburanti pentru motoare Diesel (motorină), uleiuri, păcuri, combustibil 

pentru motoare cu reacţie. 

3.  Cerinţe tehnice 

EN ISO 3104:1996 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - 

Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 

3104:1994) (includes Corrigendum AC: 1999) (ISO 3104:1994 + Cor 1:1997) 

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate 

în EN ISO 3104: 1996 

5.  Cerinţe specifice 

Temperaturile pentru încercări: +20, +40, +50, +80 şi +100°C. 

Viscozimetre automate cu diapazonul cel puţin 0,5-500 mm2/s2 (cSt) pentru 

lichide transparente şi lichide opace. 

Termometre pentru toate temperaturile de încercare. 

6.  Cerinţe de dotare 

Materiale de referinţă certificate, consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării 

unui număr de min. 500 măsurări/verificări/încercări complexe (pentru tot spectrul 

de temperaturi). 

(însoţite de certificate cu termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate conform 

dotării de la producător şi a 

celor din punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 50 calibrări). 

(însoţite de certificate cu termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

Înzestrare cu bloc de încălzire preventivă pentru produsele cu viscozitate înaltă 

sau care la temperatura camerei sunt în stare solidă. 

Înzestrare cu răcitor (refrigerent) extern pentru încercări la temperatura de +20°C. 

Posibilitate de calculare a indicelui de viscozitate. 

Viale de rezervă – 2 seturi.  

Capilare de rezervă – 1 set. 

Termometre de rezervă – 1 set. 

Sită cu orificii de 75 µm – 3 buc. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în 

română sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National 

de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat 

de un organism recunoscut la nivel internaţional. 
 



 
 

39 

 

3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

distilare la 

presiunea 

atmosferică 

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Distilare la presiunea atmosferică 

2.  
Categoria produselor pentru 

care este destinat 

Motorină, Benzină, Combustibil pentru motoare cu reacţie 

3.  Cerinţe tehnice 

EN ISO 3405:2011  

Petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric 

pressure (ISO 3405:2011) 

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate 

în EN ISO 3405: 2011 

5.  Cerinţe specifice - 

6.  Cerinţe de dotare 

Fluide de referinţă certificate, alcătuite din amestecuri specificate de 

monocomponenti; consumabile; ustensile; etc. necesare efectuării unui număr de 

min. 50 măsurări/verificări/încercări complexe. 

(însoţite de certificate cu termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate conform 

dotării de la producător şi a 

celor din punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 50 calibrări). (însoţite de certificate cu 

termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

Balon de distilare – 10 buc. 

Cilindru de 5 ml – 6 buc.  

Cilindru de 100 ml – 6 buc. 

Sistem de măsurare a temperaturii de rezervă. 

Garnituri şi dopuri de rezervă – 10 seturi. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în 

română sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National 

de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat 

de un organism recunoscut la nivel internaţional. 
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3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

Determinarea 

conţinutului de 

Carbon, Hidrogen 

şi Azot 

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea conţinutului de Carbon, Hidrogen şi Azot 

2.  
Categoria produselor 

pentru care este destinat 

Biocombustibil solid, cărbune. 

3.  Cerinţe tehnice 

EN 15104: 2011 

Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen - 

Instrumental methods 

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate în 

EN 15104: 2011 

5.  Cerinţe specifice - 

6.  Cerinţe de dotare 

Consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării unui număr de min. 100 

măsurări/verificări/încercări complexe. 

(însoţite de certificate cu termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate 

conform dotării de la 

producător şi a celor din 

punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 50 calibrări) (însoţite de certificate cu termen 

de valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

Ustensile de rezervă – 2 seturi. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română 

sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National de 

Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 
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3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

determinarea 

punctului de 

inflamabilitate în 

vas închis 

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea punctului de inflamabilitate în vas închis 

2.  
Categoria produselor 

pentru care este destinat 

Motorină, combustibil pentru motoare cu reacţie, păcură, ulei, combustubil 

lichid pentru uz neindustrial 

3.  Cerinţe tehnice 

EN ISO 2719: 2002 

Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method 

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate în 

EN ISO 2719:2002 

5.  Cerinţe specifice - 

6.  Cerinţe de dotare 

Consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării unui număr de min. 500 

măsurări/verificări/încercări complexe. (însoţite de certificate cu termen de 

valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate 

conform dotării de la 

producător şi a celor din 

punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 50 calibrări). (însoţite de certificate cu termen 

de valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

Termometre de rezervă - 3 seturi. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română 

sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National de 

Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 
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3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

determinarea 

conţinutului de 

gume 

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea conţinutului de gume 

2.  
Categoria produselor 

pentru care este destinat 

Benzină, combustibil de aviaţie, alte distilate volatile. 

3.  Cerinţe tehnice 

EN ISO 6246:1997  

Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet 

evaporation method (ISO 6246:1995) (Incl Cor 1:1998) 

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate în 

EN ISO 6246:1997 

5.  Cerinţe specifice 
Baia de evaporare (termostatul) să aibă minim 5 cuiburi pentru pahare cu sursă de aer 

şi sursă de aburi. 

6.  Cerinţe de dotare 

Consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării unui număr de min. 100 

măsurări/verificări/încercări complexe. (însoţite de certificate cu termen de 

valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate 

conform dotării de la 

producător şi a celor din 

punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 50 calibrări). (însoţite de certificate cu termen 

de valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

Pahare de rezervă de 100 ml – 10 buc. 

Termometre de rezervă – 4 buc.  

Pîlnie de filtrare de rezervă – 2 buc. 

Cilindri gradaţi de 50 ml şi 100 ml – 5 seturi. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română 

sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National de 

Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 
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3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

determinarea 

conţinutului de apă 

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea conţinutului de apă 

2.  
Categoria produselor 

pentru care este destinat 

Motorină, benzină, combustibil pentru motoare cu reacţie, ulei, alte produse 

petroliere cu puncte de fierbere sub 390°C. 

3.  Cerinţe tehnice 

EN ISO 12937: 2000 

Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration 

method  

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate în 

EN ISO 12937: 2000 

5.  Cerinţe specifice - 

6.  Cerinţe de dotare 

Materiale de referinţă certificate, consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării unui 

număr de min. 100 măsurări/verificări/încercări complexe. (însoţite de certificate cu 

termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate 

conform dotării de la 

producător şi a celor din 

punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 50 calibrări). (însoţite de certificate cu termen 

de valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

Serigi de rezervă:  

 de 10 μl – 5 buc; 

 de 1 ml – 5 buc; 

 de 2 ml – 5 buc 

 de 10 ml – 5 buc. 

Balon cotat de 100 ml de rezervă – 5 buc. 

Termometru de rezervă – 2 buc. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română 

sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National de 

Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 
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3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

determinarea 

densităţii 

set 

complet 
1 

 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea densităţii 

2.  
Categoria produselor pentru 

care este destinat 

Motorină, Benzină, combustibil pentru motoare cu reacţie, combustibil 

pentru uz neindustrial, ulei, păcură, ţiţei brut 

3.  Cerinţe tehnice 

EN ISO 12185: 1996  

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density using the 

oscillating U-tube method (incl. Cor. 1:2001) 

4.  Componente livrate 
Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări indicate 

în EN ISO 12185: 1996 

5.  Cerinţe specifice - 

6.  Cerinţe de dotare 

Consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării unui număr de min. 100 

măsurări/verificări/încercări complexe. (însoţite de certificate cu termen de 

valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate conform 

dotării de la producător şi a 

celor din  punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 100 calibrări). (însoţite de certificate cu 

termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

IP „Metode standard pentru încercarea ţiţeiului şi produselor înrudite” cu anexe 

(pentru determinarea densităţii apei şi aerului). 

ISO 91-1 tabele pentru densitatea la 15°C. 

ISO 91-2 tabele pentru densitatea la 20°C. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în 

română sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National 

de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat 

de un organism recunoscut la nivel internaţional. 
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3800

000-

5 

Echipament si 

periferice pentru 

determinarea 

conţinutului de 

plumb 

set 

complet 
1 

n/o Categorie Specificaţie 

1.  Destinaţie 
Determinarea conţinutului de plumb 

2.  
Categoria produselor 

pentru care este destinat 

Benzină 

3.  Cerinţe tehnice 

EN 237: 2004 

Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations 

by atomic absorption spectrometry 

4.  Componente livrate 

Toate ce sunt necesare efectuării spectrului complet de măsurări/încercări 

indicate în EN 237: 2004 

5.  Cerinţe specifice - 

6.  Cerinţe de dotare 

Reactivi, consumabile, ustensile, etc. necesare efectuării unui număr de min. 100 

măsurări/verificări/încercări complexe. (însoţite de certificate cu termen de 

valabilitate de min. 2 ani din data livrării) 

7.  Cerinţe faţă de autonomie Automat (poate funcţiona fără supraveghere, autonom). 

8.  

Cerinţe suplementare  

(livrate suplementar 

elementelor livrate 

conform dotării de la 

producător şi a celor din 

punctele4,6) 

Materiale de referinţă certificate (min. 100 calibrări). (însoţite de certificate cu 

termen de valabilitate de min. 2 ani din data livrării). 

Microbiuretă de 10 ml clasa A de rezervă – 3 buc. 

Balon cotat cu semn de 50 ml clasa A de rezervă – 5 buc. 

Balon cotat cu semn de 100 ml clasa A de rezervă – 5 buc. 

Balon cotat cu semn de 250 ml clasa A de rezervă – 5 buc. 

Balon cotat cu semn de 1 l clasa A de rezervă – 3 buc. 

Pipete cu semn clasa A de 2 ml de rezervă – 5 buc. 

Pipete cu semn clasa A de 5 ml de rezervă – 5 buc. 

Pipete cu semn clasa A de 10 ml de rezervă – 5 buc. 

Pipete cu semn clasa A de 20 ml de rezervă – 5 buc. 

Pipete cu semn clasa A de 25 ml de rezervă – 5 buc. 

Pipete cu semn clasa A de 50 ml de rezervă – 5 buc. 

Pară de aspiraţie de rezervă – 5 buc. 

Micropipetă de 100 μl tip Eppendorf de rezervă – 3 buc. 

9.  Garanţie 
min.2 ani din momentul punerii în exploatare (la sediul beneficiarului), incluzând 

piese de schimb, lucru şi configurarea/calibrarea repetată (dacă va fi necesară). 

10.  Instalare 

Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (Laboratorul Î.S. 

„CTSIC”). 

11.  Training 

Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în 

funcţiune a echipamentului.  

12.  
Documentaţie 

Toată documentaţia tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română 

sau rusă şi engleză. 

13.  Trasabilitate 

Echipamentul va fi însoţit de certificate de etalonare emise de un Institut National de 

Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un 

organism recunoscut la nivel internaţional. 



 
 

Cerințe obligatorii: 

1. Toate piesele de completare necesare, materiale de referință, precum și componente hardware și software necesare pentru a rula și exploata 

echipamentele necesare obligatoriu să fie incluse în ofertă. 

2. Garanția pentru echipamente să fie minim 2 ani. 

3. Termenul de livrare a echipamentului să constituie 60 zile calendaristice. 

4.  Ofertantul va prezenta suplimentar: 

- Documente pentru condițiile de păstrare și de mediu necesare funcționării, 

- Cerințe față de dotarea încăperii unde va fi instalat echip.,inclusiv față de sursa de energie electrică, 

- Să indice în acte compania producător, 

- Să indice termenul de livrare, termenul de instalare, configurare, ajustare, etalonare, și dare în exploatare în conform. Cu reglementările 

tehnice și de referință în vigoare. 

5. Ofertantul își asumă obligațiunea de deservire pe toata durata garanției. 

6. Echipamentele sa corespundă reglem. Tehnice, standardelor și a altor documente de conformitate a UE și RM. 

7. Producătorul echipamentelor se cere ca condiție obligatorie să fie UE, USA,JAPONIA sau să dețină marca CE. 

8. Se va asigura instruirea personalului utilizator în momentul instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor la sediul beneficiarului de 

către personal autorizat. 

9. Toate manualele de instruire vor fi scrise în limba romana sau rusă și engleză, și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și 

întreținerea echipamentului. 

10. Instruirea va cuprinde aspectele de securitate(electrică, chimică de mediu) în timpul exploatării echipamentului. 

11. Instruirea se include în prețul echipamentelor, pentru fiecare echipament în parte. 

             12. Finalizarea instruirii se va consemna într-un act oficial, semnat de părți care va fi parte integrantă a contractului de achiziții 

 

Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale:  



 
 

Termenul de livrare solicitat este de 60 zile lucrătoare. Locul de livrare pentru pozițiile 37-45 este mun. Chișinău str. Academiei 3 sediul ÎS 

Centrului Tehnic de Securitate Industrială și Certificare. 

 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:  

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

documentului/cerinţei 

Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea 

1 Certificat de înregistrare a 

întreprinderii-copie 

emis de Camera Înregistrării de Stat,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 Declarația privind 

conduita etică și 

neimplicarea în practici 

frauduloase și de corupere 

Conform F3.4 din Documentația Standard Obligatoriu 

7 Garanția pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu 



 
 

 

 

 

 

8 Lista fondatorilor 

operatorilor 

economici-nume 

prenume, cod personal 

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu 

9 Certificat pentru 

confirmarea capacității 

executării calitative a 

contractului de achiziție 

de Stat 

Original-eliberat de Participant, care reflectă următoarea 

informație: 

Experiența acumulată, performanțele, 

Numărul și calificarea personalului angajat, 

Informații despre contractele executate în ultimii 3 ani 

Lipsa reclamațiilor de la beneficiari 

Obligatoriu 

10 Scrisori de recomandare În format liber obligatoriu 

 

 

 

 

 

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie 

la adresa indicată mai jos: 

Denumirea autorităţii contractante: IP Institutul Național de Metrologie 

Adresa: str. Eugen Coca 28 bl. 2 

Tel:022 903100/022903101/022903120 

tel:022


 
 

Fax: 022 903111 

E-mail:info@metrologie.md 

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Adrian Onceanu Director General INM 

 

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului 

telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 

fiecare set.  

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa IP Institutul Național de Metrologie, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, 

conform următoarelor detalii:  

(a) beneficiarul plăţii IP INM  

(b) datele bancare BC MOLDINCOMBANK fil Zorile C/B MOLDMD2X330  

(c) codul fiscal 1013600006135  

(d) contul de decontare 2251630274  

 

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

procedurii  respective de achiziție. 

 

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei 

responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: 

- pînă la: 10:00  

- pe: 01.02.2016 

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

 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 



 
 

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al IP  INM și membrilor grupului de lucru creat 

de Ministerul Economiei în conformitate cu art. 13 din Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.107-111, art.470) şi în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

grupului de lucru pentru achiziţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1438), întru sporirea responsabilităţilor în procesul de 

realizare a achiziţiilor echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor din domeniul infrastructurii calităţii, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 

922 din 12.11.2014 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de suport al 

instituirii ZLSAC în Republica Moldova, semnat la 6.11.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.340-343 art.985), în baza procesului–

verbal nr. 2 din 08.12.2015 al şedinţei Comitetului de Supraveghere a Programului Contractului de Reformă Sectorială al ZLSAC. 

la: 01.02.2016, 10:00,  

pe adresa [locul concret de depunere a ofertelor].  

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 IP INM, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 1137/15 din 06.01.2016”, conform următoarelor 

detalii:  

(a) beneficiarul plăţii IP INM  

(b) datele bancare BC MOLDINCOMBANK fil Zorile C/B MOLDMD2X330 

(c) codul fiscal 1013600006135  

(d) contul de decontare 22551630274 

 

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 
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Licitaţia publică 1138/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Hîncești 

2. IDNO: 1007601004054

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziției: Servicii de amenajare a teritoriului or.Hîncești

5. Cod CPV: 90000000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de amenajare a teritoriului 
or.Hîncești, conform necesităţilor Primăriei or.Hîncești (în continuare – Cumpărător) pentru perioada buge-
tară 2016, este alocată suma necesară din bugetul local.

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă
1. 90000000-7 Iluminarea orașului

2. 90000000-7 Deservirea rețelelor electrice zilnic

Întreținerea cimitirului nou

3 90000000-7 Inlaturarea manuala a arbustilor, 
tufisurilor de pe teritoriu.

100m2  33.48 Aprilie-august 2016

4 90000000-7 Cosirea partecelelor  mecanic 100m2 312.56 Mai-noiembrie 2016

5 90000000-7 Încărcarea în auto iarbă cosită (masa 
verde)

M3 73.16 Mai-noiembrie 2016

6 90000000-7 Curaţarea terenului de iarbă şă buru-
ieni pe teritoriu

100 m2 140.12 Mai-noiembrie 2016

7 90000000-7 Încarcarea şi transportarea deşeurilor    m3 136.60 permanent

8 90000000-7 Varuirea bordurilor şi accesorilor la 
drumuri, executată manual

   m2 332.00 Aprilie-noiembrie 2016

9 90000000-7 Curăţarea cărărilor de zăpadă inde-
sată, îngheţată de pe trotuare şi bănci

100 m2 99.20 Decembrie-martie 2016

10 90000000-7 Reparaţia de tencuieli interioare şi 
exterioare  a clădirii

   m2 74.57 Aprilie-mai 2016

Întreținerea cimitirului vechi

11 90000000-7 Defrisarea manuală a suprăfeţelor 
impădurite cu tufisuri şi arbusti

100 m2 65.72 periodic
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12
90000000-7 Încărcarea și transportarea deşeurilor 

cu autocamioane în urma curăţirii 
terenului

m3 694,47 permanent

13 90000000-7 Încărcarea deşeurilor manual și  
mecanic

m3 110.36 permanent

14 90000000-7 Curăţarea cărărilor de zăpadă ma-
nual

100 m2 431.00 Decembrie-martie 2016

15 90000000-7 Reparaţia de tencuieli exterioare  a 
clădirii

m2 162.00 Aprilie-mai 2016

Amenajarea orașului

16
90000000-7 Curăţarea şi inlăturarea stratului de 

noroi în grosime medie de 5 cm pe 
starturile rutiere

100 m2 16010.40 permanent

17 90000000-7 Măturatul mecanic a străzilor asfal-
tate

100m2 11364 Aprilie-noiembrie 2016 (zil-
nic)

18 90000000-7 Măturarea străzilor cu murdărie 
mare 

100 m2 7258.8 permanent

19 90000000-7 Măturarea trotuarelor cu murdărie 
medie

100m2 10950.46 permanent

20 90000000-7 Transportarea deşeurilor menajere m3 4120.80 permanent

21 90000000-7 Afinarea solului şi plivirea buruie-
nilor

100m2 570.00 Mai-octombrie 2016

22 90000000-7  Afinarea solului în rîndurile de plan-
te florale cu plivirea buruienilor.

100m2 200.4 Mai –octombrie 2016

23 90000000-7 Săparea terenului compactat la adin-
cime de la 15-20cm, 

100 m2 114 Octombrie-noiembrie 2016

24 90000000-7 Tăierea tufarilor şi arborilor la 
coroană

m3 22.00 Martie-noiembrie 2016

25 90000000-7 Stropirea  străzilor asfaltate cu apă 
(mecanic)

100m2 589.41 Iunie-august 2016

26 90000000-7 Curăţirea manuală a sanţurilor şi ca-
nalelor de scurgere a apelor pluviale

m3 1669.20 Mai-noiembrie 2016

27 90000000-7 Văruitul manual a  bordurilor strazi-
lor asfaltate(tulpinilor, pilonilor)

m2 16035.60 periodic

28 90000000-7 Curăţirea şi dezăpezirea trotuarelor, 
cărărilor manuală

100m2 1681.2 Decembrie-martie 2016

29 90000000-7 Curăţarea, și dezăpezirea trotuarelor 
și străzilor mecanic

100m2 2761.20 Decembrie-martie 2016

30 90000000-7 Autogreider peste 175 CP (replofila-
rea drumurilor)

ora 348 periodic

31 90000000-7 Autocurăţitoare de zăpadă ora 182.5 După necesitate

32

90000000-7 Combaterea poleiului sau mărirea 
rugozităţii părţii carosabile prin 
asternerea de nisip cu răspinderea 
mecanizată cu răspinditor mecanic și 
manual

m2 3548.4 Decembrie-martie

Întreținerea parcului orășenesc

33 90000000-7 Curățirea terenului de iarbă şi buru-
ieni

100m2 566.4 Primavara, vara, toamna



22 DECEMBRIE 2015, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.98

34 90000000-7 Cosiea gazonului cu motocositoare 
şi greblarea ierbii

100m2 8752.8 Mai-noiembrie 2016

35
90000000-7 Încărcarea în auto şi transportarea  

gunoilui menager, buruenilor, 
frunzelor,

m3 1246,39 periodic

36 90000000-7 Curăţirea şi dezapezirea trotuarilor  
manual- mecanic

100m2 166.8 Decembrie-martie 2016

Pregătirea orașului către sărbători

37 90000000-7 Măturarea străzilor şi trotuarilor, cu 
murdărie mare

100m2 4336.5 periodic

38 90000000-7 Văruirea bordurilor accesorilor la 
drumuri, executată manual

m2 6571.5 periodic

39 90000000-7 Transportarea deşeurilor menajere m3 50 periodic

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: pe parcursul anului 2016 
la solicitare; or.Hîncești.

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

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat/Decizie de înregistrare a între-
prinderii 

copie – emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţiona-
le), 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 plă-
ţii impozitelor, contribuţiilor

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

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştam-
pila Participantului

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştam-
pila Participantului.

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt certifi-
cat echivalent ce confirmă calitatea bu-
nurilor / serviciilor oferite – eliberat de 
Organismul Naţional de Verificare a con-
formităţii produselor

copia originalului, confirmată prin ştam-
pila şi semnătura Participantului;

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi ne-
implicarea în practici frauduloase şi de 
corupere (F3.4);

Obligatoriu

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară
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1 Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă 
de funcţionarii Participantului – eliberat 
de Ministerul Afacerilor Interne, care 
reflectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor penale pe parcursul ultimi-
lor 3 ani;

La solicitare

2 Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor administrative şi disciplina-
re faţă de funcţionarii Participantului 

original – eliberat de Participant, care re-
flectă informaţia despre neaplicarea sanc-
ţiunilor administrative şi disciplinare pe 
parcursul ultimilor 3 ani;

La solicitare

3 Certificat care confirmă modalitatea şi 
criteriile de calculare a preţului 

 original – eliberat de Participant;

4 Copia standardelor de referinţă pentru 
mărfurile şi serviciile propuse, confirma-
tă prin semnătura şi ştampila Participan-
tului;

5 Recomandaţii  original

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

Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Hîncești, raionul Hîncești 
Adresa: Primăria or.Hîncești, str.M.Hîncu 134, et.2, bir.205
Tel: 0269 24198

Fax: 0269 23286

E-mail:olgg-dv@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile:jurist – Grabovschi Olga

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

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

(a) beneficiarul plăţii:Primăria or.Hîncești 
(b) datele bancare: Ministerul Finanțelor Trezorăria de Stat
(c) codul fiscal: 10076001004054
(d) contul de decontare : 

(e) contul trezorerial:12240655301
(f) contul bancar:226607
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(g) trezoreria teritorială: Hîncești, TREZMD2X

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

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

- pînă la: 10:00
- pe: 01.02.2016
- pe adresa:Primăria or.Hîncești, str.M.Hîncu 134, et.2, bir.205

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primăriei or.Hîncești a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 01.02.2016, 10:00, 
pe adresa: Primăria or.Hîncești, str.M.Hîncu 134, et.2, bir.205

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 Primăriei or.Hîncești, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația 
publică nr. 1138/15 din 01.02.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii:Primăria or.Hîncești 
(b) datele bancare: Ministerul Finanțelor Trezorăria de Stat
(c) codul fiscal: 10076001004054
(d) contul de decontare :

(e) contul trezorerial:12240655301
(f) contul bancar:226607
(g) trezoreria teritorială: Hîncești, TREZMD2X

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1139/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Scoala Profesionala nr.8 

2. IDNO: 1007600038173

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Servicii de distribuire a mîncării  pentru anul 2016 

5. Cod CPV: 55320000-9

6.  Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării    Servicii de distribuire a mîncării  pentru anul 
2016 conform necesităţilor   Scola Profesionala nr.8, mun Chisinau

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: bugetul de stat

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 

de 
măsură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

1 55320000-9    Servicii de distribuire a mincarii 
pentru anul 2016 prinz 44327

44327 prînzuri pentru 550 
persoane 

Prânzul trebuie să includă 
5-6 bucate felul   doi şi felul 
întîi(garnitură şi bucate din 
carne sau peşte), băuturi 
răcoritoare şi calde , sucuri, 
patiserie. Cantitatea    de    
pâine    trebuie să constituie 
nu mai puţin de 100 gr. pentru 
fiecare elev. Costul unui prânz 
pe zi,cu TVA/fără TVA,lei 
– 10,0/8,34 lei ,Nr. minim de 
calorii 800 kcal.

Zilnic în zilele lucrătoare  
începînd cu luna ianuarie pînă-n  
luna iunie 2015 – 92 zile , 2 ori 
pe zi – între 11ºº-12ºº; 14ºº - 15ºº.

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: _15.01.2016 pînă la 30.06.2016

Zilnic în zilele lucrătoare  începînd cu luna ianuarie pînă-n  luna iunie 2016 – 92 zile , 2 ori pe zi – între 11ºº-12ºº; 14ºº 
- 15ºº.

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

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de 
document

Obligativitatea

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

Obligatoriu

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

Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

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

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului;

Obligatoriu

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

Copie confirmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului.

Obligatoriu

6 Autorizaţie de funcţionare pentru amplasarea şi 
funcţionarea unităţilor de comerţ alimentaţia publică

Copie, confirmată prin semnătura 
şi ştampila participantului

Obligatoriu

7 Meniul – model de 5 zile lucrătoare Original, cu aprobarea  de CSP 
Chişinău

Obligatoriu

8 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, 
prenumele, codul fiscal).

Original, cu semnatura 
participantului 

Obligatoriu

9 Certificat pentru confirmarea capacităţii executării 
calitative a contractului de achiziţie, care reflectă 
următoarea informaţie:

- experienţa acumulată, performaţele;

- volumul de producere, desfacere;

- numărul angajaţilor;

- dotarea tehnică;

- anexarea copiei contractelor încheiate ş.a.

Original,  eliberat de Participant Obligatoriu

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

(F3.4); Obligatoriu

11 Garanţia pentru ofertă Obligatoriu
12 Oferta Original, formularele sectiunii 3 si 

4 din Documentatia standard
Obligatoriu

 Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: mun.Chisinau Scoala Profesionala nr.8  
Adresa:  str.Coşbuc,5(022)22-10-29

Fax:22-14-87

E-mail:  sp8_chisinau@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Raeţchi Alexandra

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

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa , mun.Chisinau Scoala Profesionala nr.8   cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Scoala Profesionala nr.8 , mun Chisinau
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezorpria de Stat
(c) codul fiscal: 1007600038173
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(d) contul de decontare : 3359502
(e) contul trezorerial: 440115101139001
(f) contul bancar: TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială de stat

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

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

- pînă la:  10:00
- pe: 06.01.2016
- pe adresa:Str. Coşbuc,5 mun. Chişinău

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrului grupului de lucru al 
directorului SP nr.8 Păduret Ilie şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 06.01.2016, 10:00,
pe adresa : mun.Chisinau str.Cosbuc ,5

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

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa 

(a) beneficiarul plăţii: Scoala Profesionala nr.8 , mun Chisinau.
(b) datele bancare:  Ministerul Finanţelor-Trezorăria de Stat. 
(c) codul fiscal:  1007600038173 

(d) contul de decontare:  3359502
 (e) contul trezorerial: 440115101139001
(f) contul bancar: TREZMD2X. 
(g) trezoreria teritorială: de stat

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4302-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Municipala pentru Protectia Drepturilor Copilului

Adresa:  mun. Chisinau, str. Al. Vlahuta, 3

Tel/fax: 022/242702; 022/221235

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Anatol Haruta

Obiectul achiziţiei:  servicii de internet

Cod CPV: 79713000-5

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Al. Vlahuta, 3

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Al. Vlahuta, 3

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4303-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP Spitalul de Psihiatrie si Ftiziopneumologie Orhei

Adresa:  or.Orhei, str. Dubasari, 2

Tel/fax:  0235/26812; 0235/26811

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Stegarescu Tatiana

Obiectul achiziţiei:  servicii spalatorrie lengeriei de pat

Cod CPV: 98310000-9

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Orhei, str. Dubasari, 2

Locul desfăşurării procedurii:  or.Orhei, str. Dubasari, 2

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4304-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP Spitalul de Psihiatrie si Ftiziopneumologie Orhei

Adresa:  or.Orhei, str. Dubasari, 2

Tel/fax:  0235/26812; 0235/26811

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Stegarescu Tatiana

Obiectul achiziţiei:  produse panificatie

Cod CPV: 15811100-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Orhei, str. Dubasari, 2

Locul desfăşurării procedurii:  or.Orhei, str. Dubasari, 2

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4305-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Briceni Briceni

Adresa:  or.Briceni, str. Independentei, 28, et. III, bir. 40

Tel/fax: 0247/23341; 0247/22802

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Vanghelii Carolina

Obiectul achiziţiei:  servicii de deservire tehnica si exploatare a 

sistemului de incalzire

Cod CPV: 50720000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Briceni, str. Independentei, 28, et. III, bir. 46

Locul desfăşurării procedurii:  or.Briceni, str. Independentei, 28, et. III

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4306-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Adresa:  or.Briceni, str. Stefan cel Mare, 38

Tel/fax:  0247/22908; 0247/22668

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Cojuhari Irina

Obiectul achiziţiei:  servici de internet

Cod CPV: 72400000-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Locul desfăşurării procedurii:  Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4307-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Adresa:  or.Briceni, str. Stefan cel Mare, 38

Tel/fax:  0247/22908; 0247/22668

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Cojuhari Irina

Obiectul achiziţiei: instalarea retelelor ingineresti la anexa a salii 

de sport al gimnaziului Larga

Cod CPV: 39715000-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Locul desfăşurării procedurii:  Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4308-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Tomai UTA Gagauzia

Adresa:  s.Tomai, str. Lenina, 191

Tel/fax:  0291/51238; 0291/51236; 060300983

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Savina N. P.

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Tomai

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Tomai

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4309-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Colonita Chisinau

Adresa:  s.Colonita, mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 3

Tel/fax:  022/579164

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  A. Zaporojan

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare la gradinita nr. 24 din s. Colonita

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Colonita

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Colonita

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4310-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Ion Creanga Ungheni

Adresa:  or.Ungheni, str. Stefan cel Mare, 151

Tel/fax:  0236/33575

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Eugenia S.

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Ungheni, str. Stefan cel Mare, 151

Locul desfăşurării procedurii:  or. Ungheni, str. Stefan cel Mare, 151

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4311-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Vlad Iovita Cociei Dubasari

Adresa:  s.Cociei, rl. Dubasari, str. Scolii, 47

Tel/fax: 0248/52249; 0248/52232

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Rosca Tatiana

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Vlad Iovita

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Vlad Iovita

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00



22 DECEMBRIE 2015, MARȚI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.98

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4312-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP Centrul de Sanatate Taul Donduseni

Adresa:  s.Taul, rl. Donduseni

Tel/fax:  0251/21445; 078825115; 069624524

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Liliana Scortescu

Obiectul achiziţiei: benzina

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  IMSP Centrul de Sanatate Taul Donduseni

Locul desfăşurării procedurii:  IMSP Centrul de Sanatate Taul Donduseni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4313-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Dimitrie Cantemir Ciocilteni Orhei

Adresa: s.Ciocilteni, rl. Orhei

Tel/fax: 0235/52232; 0235/52318

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Movila Tatiana

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Dimitrie Cantemir

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Dimitrie Cantemir

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4314-op/15

Autoritate contractantă:  Universitatea de Stat din Tiraspol

Adresa:  mun. Chisinau, str. Jablocikin, 5

Tel/fax: 022/754501

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Botezatu Ion

Obiectul achiziţiei: rechizite de birou

Cod CPV: 30100000-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Jablocikin, 5

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Jablocikin, 5, bir. 201

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4315-op/15

Autoritate contractantă: Inspectia Sociala

Adresa:  mun. Chisinau, str. Hincesti, 53, bl. B, et. 6, bir. 613

Tel/fax: 022/999237; 022/999247

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Furculita Andrei

Obiectul achiziţiei:  benzina si motorina

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Hincesti, 53, bl. B, et. 6, bir. 613

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Hincesti, 53, bl. B, et. 6, bir. 618

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4316-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei

Adresa: s.Pepeni, rl. Singerei

Tel/fax:  0262/42694; 0262/72426

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Rudei Liuba

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Alexandru Agapie, secretariat

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Alexandru Agapie

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4317-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Hirtopul Mare Criuleni

Adresa:  s.Hirtopul Mare, rl. Criuleni

Tel/fax:  0248/72236; 0248/72526; 069176283

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Anatolie Delimarschi

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare pentru institutiile bugetare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Hirtopul Mare

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Hirtopul Mare

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4318-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Burlaceni Cahul

Adresa:  s.Burlaceni, rl. Cahul, str. Lenin, 1

Tel/fax:  0299/64236; 0299/64331

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Gaidarli Vasile

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Burlaceni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Burlaceni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri

nr. 4319-op/15
Autoritate contractantă:  Liceul Dezghinja Comrat UTA Gagauzia

Adresa:  s.Dezghinja, rl. Comrat, str. Miciurina, 17

Tel/fax:  0298/63267; 0298/63435

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Tomaili Eugenia

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Dezghinja Comrat

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Dezghinja Comrat

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4320-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Varzaresti Nisporeni

Adresa: s.Varzaresti, rl. Nisporeni

Tel/fax:  0264/63236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Andronachi Igor

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Varzaresti

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Varzaresti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4321-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Cocieri Dubasari

Adresa:  s.Cocieri, rl. Dubasari, str. Renasterii

Tel/fax: 0248/52244; 0248/52238

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Botnari Vera

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Cocieri

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Cocieri

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4322-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Baranovschii Copceac UTA Gagauzia

Adresa:  s.Copceac, str. Ceapaeva, 1

Tel/fax: 0294/50503; 0294/50503

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Colioglo V.

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Baranovschii

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Baranovschii

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4323-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Stefan cel Mare Drochia

Adresa:  or.Drochia, str. Alexandru cel Bun, 21

Tel/fax:  0252/26183; 068060697

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Recean Ion

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Stefan cel Mare

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Stefan cel Mare

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4324-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Verejeni Telenesti

Adresa:  s.Verejeni, rl. Telenesti

Tel/fax:  0258/67755

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Sirbu Galina

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Verejeni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Verejeni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4325-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic D Cantemir Cahul

Adresa:  or.Cahul, str. I. L. Caragiale, 33

Tel/fax:  0299/32283; 0299/32680

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Svetlana Serepera

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Cahul, str. I. L. Caragiale, 33

Locul desfăşurării procedurii:  or.Cahul, str. I. L. Caragiale, 33

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4326-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Suri Drochia

Adresa:  s.Suri, rl. Drochia

Tel/fax:  0252/77236; 0252/77234; 069802777

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Petru Turculet

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Suri

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Suri

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4327-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Gaudeamus Petresti Ungheni

Adresa:  s.Petresti, rl. Ungheni

Tel/fax:  0236/42439; 0236/42219; 079505486

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Tamara Pascariu

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Gaudeamus

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Gaudeamus

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4328-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Sculeni Sculeni Ungheni

Adresa:  s.Sculeni, rl. Ungheni, str. Ion Creanga, 3

Tel/fax:  0236/68266; 0236/63293

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Iulia C.

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Sculeni

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Sculeni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4329-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Molovata Dubasari

Adresa:  s.Molovata, rl. Dubasari

Tel/fax:  0248/54649; 0248/54236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Brinza Igor

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Molovata

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Molovata

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4330-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul G Cosbuc Andrusul de Jos Cahul

Adresa: s.Andrusul de Jos, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/52231

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Dimitriadi Ludmila

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul G Cosbuc Andrusul de Jos Cahul

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul G Cosbuc Andrusul de Jos Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4331-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Sirma Leova

Adresa:  s.Sirma, rl. Leova

Tel/fax:  0263/71236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Capatina Silvia

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Sirma

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Sirma

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4332-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Calarasi

Adresa:  or.Calarasi, str. Toma Ciorba, 11

Tel/fax:  0244/22568; 0244/23716

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Surugiu Cristina

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare pe perioada 

01.01.2016-31.05.2016

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Calarasi, str. Toma Ciorba, 11

Locul desfăşurării procedurii:  or.Calarasi, str. Toma Ciorba, 11

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4333-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Delta Cantemir Tartaul

Adresa:  rl. Cantemir, s. Tartaul

Tel/fax: 0273/77378; 07830587

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Tapordei Maria

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Delta Cantemir Tartaul

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Delta Cantemir Tartaul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4334-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Abaclia Basarabeasca

Adresa:  s.Abaclia, rl. Basarabeasca, str. Aleco Russo, 17

Tel/fax:  0297/51360; 0297/51690

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Topala Vitalie

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Abaclia

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Abaclia

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4335-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Antonesti Stefan Voda

Adresa:  s.Antonesti, rl. Stefan Voda

Tel/fax:  0242/48236; 0242/48223

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Banaru Lidia

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Antonesti, rl. Stefan Voda

Locul desfăşurării procedurii:  s.Antonesti, rl. Stefan Voda

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4336-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic M Eminescu Ghindesti Floresti

Adresa:  or.Ghindesti, rl. Floresti, str. Stefan Voda, 8

Tel/fax: 0250/71579; 0250/71999

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Afonin Arcadie

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic M Eminescu Ghindesti Floresti

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic M Eminescu Ghindesti Floresti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4337-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic A Puschin Soroca

Adresa: or.Soroca, str. Independentei, 79

Tel/fax: 0230/81501

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Silvia Silova

Obiectul achiziţiei:  servicii de alimentare a elevilor

Cod CPV: 55524000-9

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: or.Soroca, str. Independentei, 79

Locul desfăşurării procedurii: or.Soroca, str. Independentei, 79

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4338-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei Straseni

Adresa:  or.Straseni, str. M. Eminescu, 28

Tel/fax: 0237/27903

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  N. Olevschi

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Straseni, str. M. Eminescu, 28

Locul desfăşurării procedurii:  or.Straseni, str. M. Eminescu, 28

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4339-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Straseni

Adresa:  or. Straseni, str. M. Eminescu, 28

Tel/fax: 0237/27903

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  N. Olevschi

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare pentru CTPC

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Straseni, str. M. Eminescu, 28

Locul desfăşurării procedurii:  or. Straseni, str. M. Eminescu, 28

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016, ora 13:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4340-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Straseni

Adresa:  or. Straseni, str. M. Eminescu, 28

Tel/fax: 0237/27903

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  N. Olevschi

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare pentru CRP Micleuseni

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Straseni, str. M. Eminescu, 28

Locul desfăşurării procedurii:  or. Straseni, str. M. Eminescu, 28

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 14:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4341-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP Centrul de Sanatate Leova

Adresa:  or.Leova, str. Stefan cel Mare, 63

Tel/fax:  0263/24563

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Tatiana Casian

Obiectul achiziţiei:  Benzina conform necesitatilor IMSP Centrul de 

Sanatate Leova pentru a.2016

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Leova, str. Stefan cel Mare, 63, bir. 10

Locul desfăşurării procedurii:  or. Leova, str. Stefan cel Mare, 63, bir. 10

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4342-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Iargara Leova

Adresa: or.Iargara, str. 27 August, 3

Tel/fax:  0263/63153; 0263/63236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Sarapova-Belicci Elena

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare pentru gradinitele din or.Iargara

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Iargara

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Iargara

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4343-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Nr2 Drochia

Adresa:  or.Drochia, str. V. Boiarnitchi, 8

Tel/fax:  0252/28420; 068799000

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Damian Livia

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Drochia, str. V. Boiarnitchi, 8

Locul desfăşurării procedurii:  or.Drochia, str. V. Boiarnitchi, 8

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4344-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic B P Hasdeu Olanesti Stefan Voda

Adresa:  s.Olanesti, rl. Stefan Voda, str. Alexandru cel Bun, 62

Tel/fax:  0242/52972; 068508587

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Valentina Timosenco

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Olanesti, rl. Stefan Voda, str. Alexandru cel Bun, 62

Locul desfăşurării procedurii:  s. Olanesti, rl. Stefan Voda, str. Alexandru cel Bun, 62

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4345-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Cotova

Adresa:  s.Cotova, rl. Drochia

Tel/fax:  0252/62347

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Casico Valentina

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Cotova

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Cotova

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  04.01.2016,ora 11:00
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În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 4076-op/15 din 18.12.2015 cu privire la 
achiziționarea materialele de iluminat stradal Cod CPV: 34993000-4 conform necesităților Primariei Congaz 
UTA Gagauzia. 

ANUNȚ!
Agenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:                

1. Specialist principal, Direcția Statistică și Achiziții Electronice (repetat)

Data limită pentru depunerea documentelor – 27.12.2015

2. Specialist principal, Serviciul Achiziții Publice r. Căușeni (perioadă determinată 12.09.2017)

Data limită pentru depunerea documentelor – 27.12.2015

3. Specialist principal, Direcția Reglementare și Control

Data limită pentru depunerea documentelor – 27.12.2015

4. Specialist principal, Serviciul Achiziții Publice r. Criuleni - Dubăsari 

Data limită pentru depunerea documentelor – 28.12.2015

Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenției, șos. Hîncești 53 etajul 2, bir. 214 sau expediate la adre-
sa resurse.umane@tender.gov.md.

Condițiile de desfășurare a concursului le puteți găsi pe pagina web a Agenției  www.tender.gov.md/ postu-
ri-vacante.
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