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ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante: Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Floresti
Adresa: or. Floresti, str. Bulevardul Victoriei nr.70
Persoana de contact: Alexandru Prodan Tel: 025022010
Fax: 025022010 E-mail: drsa.fl oresti@ansa.gov.md

Nr.
d/o Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Suma
estimativă
planifi cată

fără TVA

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziţie 

publică

SERVICII

Supraveghere sanitar-veterinara 85200000-1 577578.00 LEI
Supraveghere 

sanitar-
veterinara

Luna februarie 2017 

ANUNŢ DE INTENŢIE
Ministerul Finanţelor, c/f: 1006601000037
Adresa: str. Constantin Tănase, 7
Persoana de contact: Andrievschi Adrian Telefon: (022) 26-25-36
Fax: (022) 26-25-09 E-mail: adrian.andrievschi@mf.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Tehnică de calcul 30000000-9 3988000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

2 Rechizite de birou 30192000-1 750000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III

3 Mobilier 39130000-2 500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III

Lucrări

4 Lucrări de reparație curentă 45453100-8 2320000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE, c/f: 1006601000129
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 80
Persoana de contact: Sobol Vadim Telefon: 022 578 235 - 022 578 295
Fax: 022 578 235 E-mail: vadim.sobol@mfa.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1
Lucrari de executare a pantei la scara inte-
rioara si exterioara pentru persoanele cu 
dezabilitati

45000000-7 273500.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul IV
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Ministerul Culturii, c/f: 1006601000107
Adresa:
Persoana de contact: RISTIC Emilia Telefon:
Fax: E-mail:

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1

Servicii de audit pentru proiectul de 
investiție Renovarea Sălii cu Orgă din 
mun. Chișinău conform prevederilor 
Memorandumului de Înțelegere între 
Ministerul Culturii al Republicii Moldova și 
Ministerul Afacerilor Externe al României

79212000-3 255000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

Lucrări

2
Restaurarea și reparația capitală a 
edifi ciului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău 
(parter)

45454100-5 20000000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III
Trimestrul IV

3 Restaurarea instrumentului muzical ORGA 45454100-5 300000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III
Trimestrul IV

4 Restaurarea (producerea) tîmplăriei 
edifi ciului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău 45454100-5 400000.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul III
Trimestrul IV

5 Restaurarea tîmplariei (ferestre) a 
edifi ciului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău. 45454100-5 6300000.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul III
Trimestrul IV

ANUNŢ DE INTENŢIE
Curtea de Conturi, c/f: 1007601001330
Adresa: Ștefan cel Mare 69
Persoana de contact: Nadejda Chiriac Telefon: 022-266-083
Fax: 022233020 E-mail: n_chiriac@ccrm.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Achiziționarea produselor petroliere 09130000-9 800000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

2 Achiziționarea laptopurilor și 
imprimantelor 30213100-6 400000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

3 Achiziționarea mijloc de transport 34110000-1 600000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

4 Achiziționarea modului Firewal 
Checkpoint (Update ) 48000000-8 445000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
Servicii

5 Achziționarea biletelor avia 60420000-8 500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

6 Achiziționarea serviciilor de extindere a 
funcționalității portalului intern 72600000-6 450000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ, 
c/f: 1015600032824
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7
Persoana de contact: Moroi Ivan Telefon: 022 02-59-07
Fax: 022 286270 E-mail: cnamup@ms.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Rechizite de birou 30191000-4 333333.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I

2 Materiale electrice 31681410-0 500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

3 Detergenți 39831200-8 291666.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I

4 Materiale tehnico - sanitare 44411000-4 500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

Lucrări

5
Lucrări de construcţie a Punctului de 
Asistenta Medicala Urgenta din s. Stoicani, 
r-nul Soroca”

45216125-6 4189433.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

6

Lucrări de reparație: “Replanifi carea 
încăperilor, proiectarea rețelelor și 
construcția a două boxe pentru autospe-
ciale în or. Orhei, s. Malaiesti”

45453000-7 1700334.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

7 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Rîșcani 45453000-7 1250000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

8 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Dondușeni 45453000-7 1250000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

9 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Florești 45453000-7 1250000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

10 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Glodeni 45453000-7 1666666.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

11 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Drochia 45453000-7 1250000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

12 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Sîngerei 45453000-7 1666666.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

13 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Telenești 45453000-7 1250000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

14 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Baurci 45453000-7 1250000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

15 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Ceadîr Lunga 45453000-7 1000000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I
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16 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Taraclia 45453000-7 1000000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

17 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Cișmichioi 45453000-7 833333.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

18 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Tvardița 45453000-7 2083333.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

19 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Anenii Noi 45453000-7 1250000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

20 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Ștefan Vodă 45453000-7 1250000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

21 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Volentiri 45453000-7 666666.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

22 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Cărpineni 45453000-7 1083333.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

23 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Cornești 45453000-7 750000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

24 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Călărași 45453000-7 1250000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

25 Lucrări de reparație a edifi ciului SAMU 
Chișinău, A. Coțaga 45453000-7 3333333.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
CONSILIUL RAIONAL CAHUL, c/f: 1007601010297
Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Persoana de contact: Matcas Ludmila Telefon: 029928441
Fax: 029922058 E-mail: presedintele_raionului_cahul@yahoo.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1

Lucrări de construcție la renovarea blocu-
lui alimentar al maternității și blocul 
patomorfologic al IMSP Spitalul raional 
Cahul(Valoarea estimativă a achiziției este 
de 4 600 000,00 lei. Contractul de achiziție 
va fi  încheiat pe perioada a.2017-2018. 
Pentru a.2017 au fost alocate 3 mil lei.). 
Achiziția se va desfășura în luna februarie.

45453000-7 4600000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

2 Lucrări de reparație a Taberei de odihnă 
pentru copii “Romantica” s. Mosocvei 45453000-7 2500000.00 Licitaţie 

publică
2017

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

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

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

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

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

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

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

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziției 
fi ind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi  efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi  atri-
buite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pen-
tru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi  de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi  interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 

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

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

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



10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 103 FEBRUARIE 2017, VINERI

Tip proceduri: Licitaţie publică
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00108

Autoritatea contractantă I.P. SERVICIUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENŢĂ 112

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 134

Telefon/fax 022 251 198

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BARGAN CAROLINA

Obiectul achiziţiei
Crearea infrastructurii de comunicații si Sistemului 
Informațional Automatizat al Serviciului Național Unic pentru 
Apeluri de Urgență 112

Cod CPV 48422000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 134 bir.315

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 134

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare anexat

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 15.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17279768 

Licitaţie publică Nr. 17/00206

Autoritatea contractantă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Adresa mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63

Telefon/fax 022-29-47-26

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI OLGA

Obiectul achiziţiei Seturi diagnostice, medii, reactive, consumabile

Cod CPV 33124110-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63, bir.103

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA
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Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Termenul de depunere a ofertelor 28.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17428367 

Licitaţie publică Nr. 17/00247

Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 078830509

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COJOCARI LIDIA

Obiectul achiziţiei Set de produse alimentare pentru pacienţii bolnavii de 
tuberculoză, pentru anul 2017

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir.11 sau www. sr-orhei.ms.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, Sala de şedinţe

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17475827 

Licitaţie publică Nr. 17/00280

Autoritatea contractantă DGETS

Adresa M.Dosoftei,99

Telefon/fax 022 233445

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FLEAŞ ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Servicii alimentare an. 2017 pentru școli grădinițe și grupele 
pregătitoare

Cod CPV 55500000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini M.Dosoftei,99 bir. 35

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică M.Dosoftei,99 bir. 35

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

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 220100000004823

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000004823

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000004823

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 23.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17529492 

Licitaţie publică Nr. 17/00282

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 echipament

Cod CPV 18000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307, http://border.gov.md/
index.php/ro/informatia-publica/despre-licitatii?id=50

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Termenul de depunere a ofertelor 20.02.2017 10:00

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17530956 
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Licitaţie publică Nr. 17/00291

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ 
MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9 et.II

Telefon/fax 022221107

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Melenciuc Ion

Obiectul achiziţiei achiziționarea serviciilor pază pentru trimestrele II, III și IV al 
anului 2017

Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9 etj. 2

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9 et.II

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 222920

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222920

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 222920

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222920

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 222920

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222920

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17544647 

Licitaţie publică Nr. 17/00312

Autoritatea contractantă Biroul vamal Centru

Adresa Chisinău Dacia 49/6

Telefon/fax 022 507598

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI

Obiectul achiziţiei Servicii de reparare și întreținere a vehiculelor și echipamentului 
aferent și servicii conexe

Cod CPV 50110000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Chisinău Dacia 49/6

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Biroul vamal Centru mun.Chisinău Dacia 49/6

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

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A01103AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A01103AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A01103AA

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 09:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17588616 

Licitaţie publică Nr. 17/00329

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

Telefon/fax 022888416

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VERBENIUC VITALIE

Obiectul achiziţiei Servicii de deservire a utilajului medical

Cod CPV 50400000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicalăor. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicalăor.or. 
Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD67VI00000225191713

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD67VI00000225191713

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD67VI00000225191713

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 28.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17611448 
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Licitaţie publică Nr. 17/00333

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

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

Telefon/fax 022-55-96-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Mobiliier pentru secțiile ginecologia infantilă și urologie

Cod CPV 39100000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Burebista, 93

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare vezianexa

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare vezianexa

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare vezianexa

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17619280 

Licitaţie publică Nr. 17/00334

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEREMUŞ LILIANA

Obiectul achiziţiei

Prestarea serviciilor privind determinarea hotarelor şi 
suprafeţelor terenurilor ocupate de case de locuit cu multe etaje; 
prestarea serviciilor privind delimitarea terenurilor domeniului 
public al municipiului Bălți conform necesităților Primăriei

Cod CPV 71354300-7

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, 
biroul 311, et.III

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264022001
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17622220 

Licitaţie publică Nr. 17/00338

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

Telefon/fax 022252071 252209 252357

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROHAC VITALIE

Obiectul achiziţiei Carburanţi şi lubrifi anţi (vrac)

Cod CPV 09130000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al 
Ministerului Apărării, bir. 109

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare codIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial codIBAN

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare codIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial codIBAN

Termenul de depunere a ofertelor 27.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17629141 

Licitaţie publică Nr. 17/00339

Autoritatea contractantă IP Ofi ciul Naţional al Viei şi Vinului

Adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

Telefon/fax 068166146

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Servicii de PR şi Comunicare

Cod CPV 79341400-0

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17629765 

Licitaţie publică Nr. 17/00343

Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75

Telefon/fax 022-255-930

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢENSCHI ELEONORA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea hîrtiei A3, A4 conform necesităților MAI și a 
subdiviziunilor subordonate

Cod CPV 30192000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 bir.137 Pînzari Victor

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, Sala de şedinţe

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD14TRPAAA142320A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X226301

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X3311401

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X3311401

Termenul de depunere a ofertelor 20.02.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.02.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17636754 
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Licitaţie publică Nr. 17/00344

Autoritatea contractantă CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28

Telefon/fax 022253743

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BĂTRÎNU OXANA

Obiectul achiziţiei

Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel Conferinţă 
internaţională cu genericul “Evoluţia controlului constituţional 
în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări”, care va avea loc la 
Chişinău în zilele de 2 şi 3 martie 2017.

Cod CPV 55120000-7

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17637646 

Licitaţie publică Nr. 17/00350

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884325

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei set de instrumente chirurgicale cardio-vasculare

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
Korolenko 2/1, bloc A, of. A.02.09

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
Korolenko 2/1, bloc A, of. A.02.09

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare conform

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexei

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare conform

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare conform

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexei

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17648200 
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Licitaţie publică Nr. 17/00351

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

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

Telefon/fax 022 02-59-07

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PEŞTEREANU NINA

Obiectul achiziţiei
Piese de schimb și accesorii pentru vehicole de model Peugeot 
Boxer, UAZ, GAZ-24, Soboli, Niva 2131, Hyundai H-1, Land Rover 
Defender, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper și VW T-5

Cod CPV 34300000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str-la Constantin Vârnav 7 sau www.ambulanta.md / Legislație / 
Achiziții publice

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare Anexat

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare Anexat

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17649252 

Licitaţie publică Nr. 17/00364

Autoritatea contractantă IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”

Adresa Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13

Telefon/fax 022 572 213

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DOMENTE LILIANA

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea recipienților și serviciilor de colectare, evacuare 
și neutralizarea a deșeurilor medicale periculoase pentru Clinica 
Chișinău și Clinica Vorniceni Repetat

Cod CPV 19640000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” 
Serviciul Juridic Biroul nr.209

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13

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

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD69TRPCCC518430A000

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 24.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17691821 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03670 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor 
cu boala Adison în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017., cod CPV - 33690000-3, 
conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate 
următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00038 din 08.02.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de întreținere și instalare a ascensoarelor din blocurile 
de locuințe, cod CPV - 50750000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI 
AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 03.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.02.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 10:00

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

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17145224 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00070 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de mentenanta a utilajelor medicale, cod CPV - 
50400000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, sunt operate următoarele 
modifi cări:

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=17200046 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00074 din 03.02.2017 cu privire la achiziţia de Reactive de laborator, articole stomatologice, parafar-
maceutice, peliculă radiologică, cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL 
DONDUŞENI, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Preşedintele grupului de lucru

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17218956 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00091 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor 
cu insufi cienţă hipofi zară în scopul realizării Programului Special „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017, cod CPV - 
33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00111 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor pentru tratamentul ar-
tritei juvenile întru scopul realizării Programului Special în sănătate ”Combatarea maladiilor rare” pentru anul 2017, cod CPV - 
33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00184 din 14.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea dispozitivelor medicale (articolelor para-
farmaceutice)(tratament epizodic) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017, cod CPV - 
33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17390760 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00187 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare - pentru sem.I a.2017, cod CPV - 
15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SCM nr.1, sunt operate următoarele modifi cări:

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=17394177 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00257 din 16.02.2017 cu privire la achiziţia de medicamente, produse parafarmaceutice, reactive medi-
cale, dezinfectanți, aparataj medical, cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Poliției de 
Frontieră al MAI, sunt operate următoarele modifi cări:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307, http://border.gov.md/
index.php/ro/informatia-publica/despre-licitatii?id=50

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17498878 
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00124

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica

Adresa Bd. Traian 21/2

Telefon/fax 022 77 67 11

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Frunză Inna

Obiectul achiziţiei

Servicii internet/intranet şi televiziune digitală pentru 
necesitatea instituţiilor preuniversitare subordonate Direcţiei 
Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 
01.01.2017-31.12.2017

Cod CPV 72400000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica, bd. Traian 
21/2, et.2, bir.23

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17306289 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00239

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Alecsandri Vasile 1

Telefon/fax 0 22 28 09 05

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POPA GALENA

Obiectul achiziţiei cartușe și tonere pentru copiatoare și imprimante conform necesi-
tăţilor Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru anul 2017

Cod CPV 30125100-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău , str. V.Alecsandri, 1 et 5, bir 509.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Alecsandri Vasile 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD54TRPBAA336110A008
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Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD54TRPBAA336110A008

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17469315 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00277

Autoritatea contractantă Serviciul Stare Civilă

Adresa str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău

Telefon/fax (022) 25-71-63

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIROŞCA IRINA

Obiectul achiziţiei Servicii de întreţinere/reparaţie a climatizoarelor, cazanelor/
boiler şi sistemelor de ventilare pentru an. 2017

Cod CPV 50000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, bir. 514

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, sala de protocol

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

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17525185 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00293

Autoritatea contractantă Curtea de Conturi

Adresa Ștefan cel Mare 69

Telefon/fax 022-266-083

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Babără Vitalie

Obiectul achiziţiei Laptopuri

Cod CPV 30213100-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Curtea de Conturi, bir.307, et.3, 
persoana responsabila Babara Vitalie, șrf Secție, tel.: 266-090

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ștefan cel Mare 69

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101030100103

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101030100103

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17546404 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00296

Autoritatea contractantă Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Adresa MD 2072, or.Chisinau, str.Grenoble 134

Telefon/fax 022773603

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Roibu Mihail

Obiectul achiziţiei Servicii de transport de date Chișinău - Moskova

Cod CPV 64210000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2072, or.Chisinau, str.Grenoble 134

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 518410A00659A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00659A

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 518410A00659A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00659A

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17550281 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00320

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL TARACLIA

Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 59

Telefon/fax 029425983

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAIREAC SNEJANA

Obiectul achiziţiei Pentru nevoile Consiliul Raional Taraclia

Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul Raional Taraclia

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 59

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD82TRPDAJ1114300

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD82TRPDAJ1114300

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 14.02.2017 10:00

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17595604 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00335

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEREMUŞ LILIANA

Obiectul achiziţiei

Servicii de reparație și deservire a utilajului tehnologic, servicii 
de reparație și marcare a aparatajului de balanță conform 
necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei 
mun.Bălți

Cod CPV 50000000-5

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, 
biroul 311, et.III

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17622810 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00336

Autoritatea contractantă IMSP SR CAHUL

Adresa or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23

Telefon/fax 0299 2-24-48

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

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație la obiecte IMSP Spiatalul Raional Cahul.

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 518430C00118AA

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 518430C00118AA

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17625497 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00340

Autoritatea contractantă Chiriac Raisa

Adresa

Telefon/fax 024852244

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Chiriac Raisa

Obiectul achiziţiei Achizitionarea piletilor

Cod CPV 09100000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primaria comunei Cocieri

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

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17634378 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00341

Autoritatea contractantă IMSP SR Hînceşti

Adresa or.Hîncești, str. M.Hîncu 238

Telefon/fax 0269 22448 069302105

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOROHOLSCHI VICTOR

Obiectul achiziţiei Produse Parafarmateutice necesar pentru anul 2017 (februarie, 
martie, aprilie)

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Hîncești, or.Hîncești, str. M.Hîncu 238

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2224918127

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.18 Hincesti

Cont trezorerial 462500000515401

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17636168 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00342

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Raional Soroca A.PRISACARI

Adresa Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihail Kogălniceanu 1

Telefon/fax 0-230-2-32-24

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Găinaru Constantin

Obiectul achiziţiei Dispozitive medicale (preparate biodistructive - dezinfectanţi) 
pentru primul trimestru al anului 2017.

Cod CPV 24455000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” or.Soroca 
str. M.Kpgălniceanu 1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihail Kogălniceanu 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225160637
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Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca

Cont trezorerial 462500000519404

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225160637

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca

Cont trezorerial 462500000519404

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17636289 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00345

Autoritatea contractantă IMSP SR Hînceşti

Adresa or.Hîncești, str. M.Hîncu 238

Telefon/fax 0269 22634 069302105

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOROHOLSCHI VICTOR

Obiectul achiziţiei Servicii de colectare, de transport şi de elimenare a deşeurilor 
spitaliceşti pe parcursul an. 2017

Cod CPV 90524400-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Hîncești, str. M.Hîncu 238

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2224918127

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.18 Hincesti

Cont trezorerial 462500000515401

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2224918127

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.18 Hincesti

Cont trezorerial 462500000515401

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17637899 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00346

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica

Adresa Bd. Traian 21/2

Telefon/fax 022 76 55 21

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Frunză Inna

Obiectul achiziţiei

Lucrări de spalare şi testare hidraulică a sistemelor termice, 
reparaţia defectelor apărute în procesul prestării acestora, 
precum şi în perioada de încălzire al anului 2017-2018 conform 
necesităţilor instituţiilor de învăţămînt subordonate DETS Bot

Cod CPV 90920000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.1, bir.2

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Bd. Traian 21/2 DETS Botanica

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17638191 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00348

Autoritatea contractantă I.M. INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL 
ŞTEFAN VODĂ

Adresa Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, 
str. N. Testemiţeanu 1

Telefon/fax 373-67-562843

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Filimonov Svetlana

Obiectul achiziţiei produse alimentare

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, 
str. N. Testemiţeanu 1 Spitalul raional , Anticamera

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, 
str. N. Testemiţeanu 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264451002

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Causeni

Cont trezorerial 262500000516901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264451002

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Causeni

Cont trezorerial 262500000516901

Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 11:00

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17644554 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00349

Autoritatea contractantă Centrul Național Anticorupție

Adresa -

Telefon/fax 257337

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DUTCA EDUARD

Obiectul achiziţiei servicii de reparaţie a automobilelor şi piese de schimb

Cod CPV 50112100-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000029702

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000029702

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17645242 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00353

Autoritatea contractantă Primăria Orhei

Adresa or. Orhei, str. V. Mahu 160

Telefon/fax 023523981

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MORARI VIOLETA

Obiectul achiziţiei lucrări de deservire și întreținere a spațiilor verzi în orașul Orhei 
în anul 2017

Cod CPV 45112700-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria orașului Orhei

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. V. Mahu 160

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17660262 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00355

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101

Telefon/fax 0231-5-87-08

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR

Obiectul achiziţiei materiale de construcție pentru a. 2017.

Cod CPV 44100000-1
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m. Bălți, str. Decebal 101, bloc central, et.1, serviciul achiziții 
publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251821544

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251821544

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17664292 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00357

Autoritatea contractantă Serviciul Stare Civilă

Adresa str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău

Telefon/fax (022) 25-71-63-(022) 25-71-59

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIROŞCA IRINA

Obiectul achiziţiei Servicii de formare profesională pentru funcţionarii publici ai 
SSC şi OSC pentru anul 2017

Cod CPV 80530000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, bir 514, et. 5

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău

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

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17665280 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00358

Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE

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

Telefon/fax 210-455 211-308

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Sochircă Pavel

Obiectul achiziţiei îngrăşăminte minerale

Cod CPV 24400000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17665444 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00359

Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE

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

Telefon/fax 210-455 211-308

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL

Obiectul achiziţiei Răsad de legume

Cod CPV 03000000-1

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

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17667223 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00360

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101

Telefon/fax 0231-5-87-08

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR

Obiectul achiziţiei Deservirea și reparația instalațiilor radiologice pentru a. 2017

Cod CPV 50400000-9

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251821544

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251821544

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17669517 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00363

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101

Telefon/fax 0231-5-87-08

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR

Obiectul achiziţiei Apă potabilă, purifi cată, îmbuteliată ermetic, necarbogazifi cată , 
19 Litri, pentru a. 2017.

Cod CPV 15981100-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m. Bălți, str. Decebal 101, bloc central, et.1, serviciul achiziții 
publice
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251821544

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251821544

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17680293 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00365

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3

Telefon/fax 22 857-239

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TULBURE MARIA

Obiectul achiziţiei Formulare statistice, registre şi blanchete

Cod CPV 22800000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Costiujeni,3, bloc.Administrativ,etaj. II, 
biroul 20

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Costiujeni,3, bloc admin.,etaj II,
sala de şedinţe

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17695799 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00366

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

Adresa Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, 
str. Mihai Eminescu 26 bl. 1

Telefon/fax 0 251 2 32 05

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢESCU LILIANA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru bolnavii de TBC

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Donduşeni, str. Mihai Eminescu 26 bl. 1, bir.57

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, 
str. Mihai Eminescu 26 bl. 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226434002
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 262500000501101

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226434002

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 262500000501101

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17696410 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00367

Autoritatea contractantă Serviciul Piscicol

Adresa Chisinau, str-la Mereni, 8

Telefon/fax 022-47-32-37

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DĂNUŢĂ OXANA

Obiectul achiziţiei Achizitionarea produselor petroliere

Cod CPV 09100000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Chisinau, str-la Mereni, 8 tel. 022-47-32-37

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chisinau, str-la Mereni, 8

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226401

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226401

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17699214 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00373

Autoritatea contractantă Academia Stefan cel Mare a MAI

Adresa

Telefon/fax 022729850

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GHELAN DUMITRU

Obiectul achiziţiei Produse de Panifi catie pentru anul 2017

Cod CPV 15811100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Academia “Ştefan cel Mare” a MAI, mun.Chişinău str.Gh.Asachi 21

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Academia “Ştefan cel Mare” a MAI, mun.Chişinău str.Gh.Asachi 21

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

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17709884 



35

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 103 FEBRUARIE 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00375

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884240

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SANDU NINA

Obiectul achiziţiei Imunoglobulina antirabica pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, bloc A , et. 2, secretariat

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17710051 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00376

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 Materiale de construcţie, necesare anului 2017

Cod CPV 44100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Cantemir, st.Testemiţanu 1, incinta Centrului de Sănătate 
Cantemir, et.IV, 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

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:

Cont de decontare 262500000505601

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 2264251002

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17710133 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03622 din 06.02.2017 cu privire la achiziţia de Consumabile/piese de schimb/accesorii trimes-
trul I anul 2017, cod CPV - 33140000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP CMF mun.Balti, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare IBANMD09TRPCCW518430

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare IBANMD09TRPCCW518430

Cont trezorerial TREZMD2X

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD63ML00000000225192

Cont trezorerial

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD63ML00000000225192

Cont trezorerial

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16551440 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00186 din 06.02.2017 cu privire la achiziţia de Reactivi/reagenti pentru trimestrul I anul 2017, 
cod CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP CMF mun.Balti, sunt operate următoarele modifi cări:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD09TRPCCW518430A001

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD09TRPCCW518430A001

Cont trezorerial TREZMD2X

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD63ML00000000225192

Cont trezorerial

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD63ML00000000225192

Cont trezorerial

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17393816 
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În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00234 din 09.02.2017 cu privire la achiziţia de achiziţionarea serviciilor de organizare şi man-
agement redacțional, de elaborare a conceptului tematic şi a designului, de redactare, machetare, corectură, tipar/şi difuzare a Re-
vistei de Ştiinţă Inovare Cultură şi Artă „AKADEMOS” pentru anul 2017, cod CPV - 79000000-4, conform necesităţilor autorităţii con-
tractante ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, sunt operate următoarele modifi cări:

Obiectul achiziţiei

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei

achiziţionarea serviciilor de organizare şi management 
redacțional, de elaborare a conceptului tematic şi a designului, 
de redactare, machetare, corectură, tipar/şi difuzare a Revistei 
de Ştiinţă Inovare Cultură şi Artă „AKADEMOS” pentru anul 2017

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

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00265 din 06.02.2017 cu privire la achiziţia de mobilier pentru Centrul Comunitar de Sănătate 
Mintală din cadrul IMSP AMT Rîșcani, cod CPV - 39151000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. ASOCIAŢIA 
MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI, sunt operate următoarele modifi cări:

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=17507037 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00318 din 08.02.2017 cu privire la achiziţia de Dezinfectanţi, cod CPV - 33631600-8, conform 
necesităţilor autorităţii contractante IMSP SCM nr.1, sunt operate următoarele modifi cări:

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=17593449 
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice

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

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

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

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

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

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

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziției 
fi ind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi  efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi  atri-
buite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pen-
tru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi  de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi  interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 

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

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

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



39

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 103 FEBRUARIE 2017, VINERI

Licitația publică 36/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

2. IDNO: 1007601000850

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [in-
dicaţi] ______________________________________________________________________________

5. Obiectul achiziţiei: Medicamente și articole parafarmaceutice

6. Cod CPV: 33690000-3

7. Data publicării anunţului de intenţie: _______________________________ 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Medicamentelor și articole parafarmace-
utice Conformnecesităţilor Internatului psihoneurologic mun. Bălţi (în continuare – Cumpărător) pentru 
perioada bugetară - anul 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget de stat, mijloace speciale.

9. Modalităţi de plată: prin transfer după livrarea fi ecărei partide, dar nu mai tîrziu de 30 de zile.

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

Medicamente psihotrope
Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor comună 
internaţională Doza Forma 

farmaceutică
Modul de 

administrare U/m Cantitatea

1 Acidum valproicum 300mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 3000

2 Acidum valproicum 1000mg Com-te eliberare 
prelungită Per os Com-ă 1000

3 Alprazolamum 1mg Com-te Per os Com-ă 500
4 Amitriptylinum 25mg Com-te Per os Com-ă 5000
5 Carbamazepinum 200mg Com-te Per os Com-ă 30 000
6 Chlordiazepoxidum 10mg Com-te Per os Com-ă 10 000
7 Chlorpromazinum 2,5% 2ml Sol. inj. i/v, i/m Fiolă 4000
8 Chlorpromazinum 25mg Draje Per os Draje 20 000
9 Chlorpromazinum 50mg Draje Per os Draje 10 000

10 Chlorpromazinum 100mg Draje Per os Draje 10 000
11 Clozapinum 25mg Com-te Per os Com-ă 25 000
12 Diazepamum 10mg/2ml Sol. inj. i/v+i/m Fiolă 500
13 Diazepamum 5mg/2,5ml Sol. rectală rectal Tub 50
14 Diazepamum 10mg/2,5ml Sol. rectală rectal Tub 50
15 Diazepamum 10mg Com-te Per os Com-ă 4000
16 Diphenhydraminum 1%1ml Sol. inj. i/m Fiolă 1500
17 Disulfi ramum 150mg Com-te Per os Com-ă 1500
18 Disulfi ramum 500mg Com-te Per os Com-ă 1000
19 Escitalopramum 20mg Com-te fi lamate Per os Com-ă 300
20 Fluphenazinum 25mg/1ml Sol. inj. i/m Fiolă 1200
21 Haloperidolum 5mg Com-te Per os Com-ă 15 000
22 Haloperidolum 0,5%/1ml Sol. inj. i/m Fiolă 3000
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Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor comună 
internaţională Doza Forma 

farmaceutică
Modul de 

administrare U/m Cantitatea

23 Haloperidolum decanoatum 50mg/1ml Sol. inj. i/m Fiolă 1000
24 Imipraminum 25mg/2ml Sol. inj. i/m Fiolă 200
25 Levomepromazinum 25mg Com-te Per os Com-ă 65 000
26 Levomepromazinum 25mg/1ml Sol. inj. i/m Fiolă 3000
27 Phenazepamum 1mg Com-te Per os Com-ă 2500
28 Phenobarbitalum 100mg Com-te Per os Com-ă 5000
29 Risperidonum 2mg Com-te Per os Com-ă 15 000
30 Thioridazinum 10mg Draje Per os Draje 10 000
31 Tramadolum 50 mg capsule Per os Capsulă 200
32 Trifl uoperazinum 5mg Com-te Per os Com-ă 130 000
33 Trihexyphenidylum 2mg Com-te Per os Com-ă 40 000
34 Zopiclonum 7,5mg Com-te Per os Com-ă 3000

Medicamente 
1 „Revitum” combinaţie Draje Per os Draje 10 000

2 Acetylcysteinum 200mg Granule pentru 
soluţie buvabilă Per os Plic 200

3 Aciclovirum 5% 2g Cremă Extern Tub 10
4 Acidum acetylsalicylicum 500 mg Com-te Per os Com-ă 2000

5 Acidum acetylsalicylicum + 
Magnezii hidroxidum 150mg+30,39mg Com-te Per os Com-ă 2000

6 Acidum acetylsalicylicum + 
Magnezii hidroxidum 7,5mg+15,2mg Com-te Per os Com-ă 3000

7 Acidum acetylsalicylicum + 
Paracetamolum + Coff einum

240mg+180 
mg+30mg Com-te Per os Com-ă 5000

8 Acidum ascorbicum 10% 5ml Sol. inj. i/v+i/m Fiolă 300
9 Acidum ascorbicum 5% 2ml Sol. inj. i/m Fiolă 500

10 Acidum ascorbicum + Rutosidum 50mg+50mg Com-te Per os Com-ă 900
11 Acidum ascorbicum+Dextrosum 100mg Com-te Per os Com-ă 10 000
12 Acidum boricum 3% 10ml Sol. alc. Extern Flacon 30
13 Acidum gamma-aminobutyricum 250mg Com-te Per os Com-ă 5000
14 Acidum ibandronicum 150mg Com-te Per os Com-ă 10
15 Acidum nicotinicum 1% 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 500
16 Ademetioninum 400mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 200
17 Alfl utop (combinaţie) 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 100
18 Althaea offi  cinalis L 50mg Com-te Per os Com-ă 5000

19 Aluminii hidroxidum + Magnezii 
hidroxidum + Benzocainum

218 mg +75 mg 
+109 mg/5 ml 

170 ml

Suspenzie 
buvabilă Per os Flacon 100

20 Ambroxolum 30mg Com-te Per os Com-ă 3000
21 Ambroxolum 30mg/5ml, 150ml Sirop Per os Flacon 20
22 Aminophyllinum 2,4% 5ml Sol. inj. i/v Fiolă 1000
23 Aminophyllinum 150mg Com-te Per os Com-ă 6000
24 Amlodipinum 5mg Com-te Per os Com-ă 5000
25 Ammonium causticum 10% 10ml Sol. Extern Flacon 20
26 Amoxycillinum 500mg Capsule Per os Capsulă 2000
27 Ampicillinum 500mg Capsule Per os Capsulă 3000

28 Atropinum 0,1% 1ml Sol. inj. i/m,
 s.cut. Fiolă 100

29 Benzylii benzoas 20% 100g Emulsie Extern Flacon 50
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Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor comună 
internaţională Doza Forma 

farmaceutică
Modul de 

administrare U/m Cantitatea

30 Betamethasolum+acidum 
salicylicum 30g unguent extern tub 50

31 Betamethasolum+acidum 
salicylicum 30ml loţiune extern fl acon 20

32 Bisacodylum 5mg Com-te Per os Com-ă 3000
33 Bisoprololum fumaratum 5mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 600
34 Bromhexinum 8 mg Draje Per os Draje 10 000

35 Calcii carbonas+ Сolecalciferolum 500mg+
400us

Com-te 
masticabile Per os Com-ă 2400

36 Calcii chloridum 10% 5ml Sol. inj. i/v Fiolă 200
37 Calcii gluconas 10% 5ml Sol. inj. i/v Fiolă 100
38 Captoprilum 50mg Com-te Per os Com-ă 3000
39 Cefalexinum 500mg Capsule Per os Capsulă 2000
40 Cefazolinum 1000mg Pulbere/sol. inj. i/v+i/m Flacon 1000
41 Ceftriaxonum 1000mg Pulbere/sol. inj. i/v+i/m Flacon 300
42 Cerebrolysinum 215,2mg/ml 5ml sol. inj. i/v+i/m Fiolă 50

43 Cetylpyridini 
chloridum+benzocainum 1mg+5mg Com-te Per os Com-ă 180

44 Chloramphenicolum 250mg Com-te Per os Com-ă 2000
45 Chloramphenicolum 10% 25g Liniment Extern Tub 200

46 Chloramphenicolum + 
Methyluracilum 40g Unguent Extern Tub 250

47 Chloropyraminum 20mg/ml 1ml sol. inj. i/v+i/m Fiolă 50
48 Chloropyraminum 25mg Com-te Per os Com-ă 500

49
Chole medicinalis + Carbo 
activatus + Allium sativum + 
Urtica dioica

80 mg + 25 mg + 
40 mg + 5 mg Com-te Per os Com-ă 2000

50 Cinnarizinum 25mg Com-te Per os Com-ă 5000
51 Clarithromycinum 500mg Com-te el. prel. Per os Com-te 70
52 Clemastinum 1mg Com-te Per os Com-ă 2000

53
Clopamidum + 
Dihydroergocristinum + 
Rezerpinum

5 mg + 0,5 mg + 
0,1 mg Draje Per os Draje 3000

54 Clotrimazolum 1% 20g Cremă extern tub 30
55 Coff einum – natrii benzoas 20% 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 200
56 Cyanocobalaminum 0,05% 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 1000
57 Dexamethazonum 4mg/ml 1ml Sol. inj. i/m+i/v Fiolă 500
58 Dexketoprofenum 25mg Com-te Per os Com-ă 300
59 Dextranum+ Natrii chloridum 10% 200ml Sol perf. i/v Flacon 20
60 Diclofenacum 1% 40g Gel Extern Tub 200

61 Diclofenacum 50mg Com-te fi lm. 
enterosol. Per os Com-ă 2000

62 Diclofenacum 75mg/3ml Sol. inj. i/m Fiolă 300
63 Digoxinum 0,25mg Com-te Per os Com-ă 2000
64 Dipyridamolum 0,5% 2ml Sol. inj. i/m Fiolă 20
65 Dipyridamolum 25mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 600
66 Drotaverinum 40mg Com-te Per os Com-ă 4000
67 Enalaprilum 10mg Com-te Per os Com-ă 10 000
68 Epinephrinum 0,18% 1ml Sol. inj. i/m, s/cutan. Fiolă 60
69 Etamsylatum 12,5mg/2ml Sol. inj. i/m Fiolă 200
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Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor comună 
internaţională Doza Forma 

farmaceutică
Modul de 

administrare U/m Cantitatea

70 Etoricoxibum 60mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 70
71 Etoricoxibum 90mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 70

72 Extractum Chole + Ex. Cynarae 
scolimus + Curcumae long

25mg+25mg + 
50mg Draje Per os Draje 2000

73 Famotidinum 20mg Com-te Per os Com-ă 400
74 Famotidinum 10mg Com-te Per os Com-ă 280

75 Famotidinum 20mg/5ml liofi lizat, sol. 
inj.+solv i/v fi olă 100

76 Ferrosi sulfas + Acidum 
ascorbinicum 380mg Comp. fi lmate Per os Com-ă 2500

77 Fluconazolum 150mg Capsule Per os Capsulă 60

78 Fluocinoloni acetonidum + 
Neomycinum

0,25mg+5mg 
18mg Unguent Extern Tub 30

79 Fosfolipidum „essenţiale” 250mg/5ml Sol. inj. i/v Fiolă 50
80 Furosemidum 40mg Com-te Per os Com-ă 600
81 Furosemidum 10mg/ml 2ml Sol. inj. i/m Fiolă 200
82 Gentamycinum 80mg/2ml Sol. inj. i/m, i/v Fiolă 200
83 Ginkgo biloba 80mg Capsule Per os Capsulă 600
84 Glibenclamidum 5mg Com-te Per os Com-ă 1000

85 Gliclazidum 60mg
Com-te cu 
eliberare 

modifi cată
Per os Com-ă 4000

86 Glucosum 5% 200ml Sol. perf. i/v Flacon 50
87 Glycinum 100mg Com-te Per os Com-ă 1000

88 Heparinum 10000 UA + 4 g + 
0,08 g 25 g Unguent Extern Tub 50

89 Hydrogenii peroxydum 3% 100ml Soluţie Extern Flacon 100
90 Ibuprofenum 200mg Com-te Per os Com-ă 1500
91 Ibuprofenum 400mg draje Per os draje 360

92 Ibuprofenum + Pseudoephedrini 
hydrochloridum 200mg+30mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 360

93 Indapamidum 2,5mg Com-te fi lmate Per os Com-ă 10 000
94 Indapamidum 1,5mg Com-te eb. prel. Per os Com-ă 1000

95 Indometacinum 25mg Com-te fi lmate 
enter. Per os Com-ă 3000

96 Inosinum 2% 5ml Sol. inj. i/v Fiolă 1000
97 Inosinum 200 mg Com-te Per os Com-ă 3000
98 Iodum 5% 10ml Sol. alc. Exern Flacon 200
99 Isosorbidi dinitras 20mg Comp. elib. prel. Per os Com-ă 600

100 Kalii asparaginas+Magnezii 
asparaginas 175mg + 175mg Com-te Per os Com-ă 1000

101 Kalii permanganas 3g pulbere Extern plic 60
102 Ketoconazolum 200mg Com-te Per os Com-ă 1000
103 Ketorolacum 10mg Com-te Per os Com-ă 5000
104 Ketorolacum 30mg/ml Sol. inj. i/m Fiolă 200
105 Ketotifenum 1mg Com-te Per os Com-ă 900
106 Lactulosum 667mg/ml 200ml sirop Per os Flacon 10
107 Levothyroxinum 75BC Com-te Per os Com-ă 500
108 Lincomycinum 30% 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 200

109 Linimentum balsamicum 
Wishnevsky 40 g liniment extern tub 100
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Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor comună 
internaţională Doza Forma 

farmaceutică
Modul de 

administrare U/m Cantitatea

110 Loperamidum 2mg Capsule Per os Capsulă 2000
111 Loratadinum 10mg Com-te Per os Com-ă 200

112 Medroxyprogesteronum 150mg/1ml Suspenzie 
injectabilă i/m fl acon 30

113 Meloxicamum 15mg/1,5ml Sol. inj. i/m Fiolă 60
114 Meloxicamum 7,5mg Sup. rectale extern Sup. 100
115 Menovasinum 40ml Sol. alc. Exern Flacon 300

116 Mentholum in 
menthylisovaleratum 60mg Com-te Per os Com-ă 1500

117 Metamizoli natrium 500mg Com-te Per os Com-ă 7000
118 Metamizoli natrium 50% 2ml Sol. inj. i/v+i/m Fiolă 1500

119
Metamizoli natrium + 
pitofenonum + fenpiverini 
bromidum

500mg + 
5mg+0,1mg Com-te Per os Com-ă 500

120 Metamizolum+Tempidonum 500mg+20mg Com-te Per os Com-ă 500
121 Metforminum 850mg Com-te Per os Com-ă 10 000
122 Methotrexatum 2,5mg Com-te Per os Com-ă 200
123 Metoclopramidum 10mg/2ml Sol. inj. i/v+i/m Fiolă 100
124 Metoclopramidum 10mg Com-te Per os Com-ă 500
125 Metronidazolum 250mg Com-te Per os Com-ă 300
126 Mildronatum 10% 5ml Sol. inj. i/v Fiolă 200
127 Naphazolinum 0,1% 10ml Pic. nazale Extern Flacon 150
128 Natrii chloridum 0,9% 200ml Sol. perf. i/v Flacon 300
129 Natrii chloridum 0,9% 10ml Sol. inj. i/v Fiolă 1000

130 Natrii chloridum+ Kalii chloridum 
+ Kalii citras + glucosum 18,9g pulbere Per os plic 100

131 Nimesulidum 100mg granule Per os plic 600
132 Nimesulidum + Paracetamolum 100mg+ 500mg Com-te Per os Com-ă 500
133 Nitrofurantoinum 100mg Com-te Per os Com-ă 3000
134 Nitroxolinum 50mg Com-te Per os Com-ă 3000
135 Norfl oxacinum 400mg Com-te Per os Com-ă 1000
136 Nystatinum 500000UI Com-te fi lmate Per os Com-ă 2000
137 Omeprazolum 20mg Capsule Per os Capsulă 2000

138 Omeprazolum+Clarithromycinum
+Tinidazolum 20mg Capsule Per os Capsulă 300

139 Pancreatinum 25UA Com-te fi lmate Per os Com-ă 3000
140 Pancreatinum 4200UEPh Com-te Per os Com-ă 1000
141 Papaverinum 2% 2ml Sol. inj. i/m Fiolă 1500
142 Paracetamolum 500mg Com-te Per os Com-ă 3000

143
Paracetamolum+ 
Acidum ascorbicum+ 
pheniraminum+phenylephrinum

650 mg + 50 mg + 
20 mg + 10mg/4g Pulbere sol. orală Per os plic 200

144

Paracetamolum + Phenipamini 
maleatum + phenilefedrini 
hidrochloridum + Acidum 
ascorbicum

325 mg + 20 mg + 
10 mg + 50 mg Pulbere sol. orală Per os plic 300

145 Pentoxifyllinum 200mg Com-te Per os Com-ă 1000
146 Pentoxifyllinum 100mg/5ml Sol. inj. i/v Fiolă 100

147 Phyllanthus amarus+ curcuma 
longa 200 mg Capsule Per os Capsulă 500

148 Piridoxinum 5% 1 ml Sol. inj. i/m Fiolă 2000
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d/o

Denumirea bunurilor comună 
internaţională Doza Forma 

farmaceutică
Modul de 

administrare U/m Cantitatea

149 Platyphyllini hydrotartras 0,2% 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 500
150 Polyvidonum 200 ml Sol. perf. i/v Flacon 30
151 Povidoni iodidum 20g unguent extern tub 50
152 Procainum 0,5% 2 ml Sol. inj. i/m Fiolă 3000
153 Pudră pentru copii 50g Pulbere cutan. Extern fl acon 100
154 Pyracetamum 20% 5ml Sol. inj. i/v Fiolă 1500
155 Pyracetamum 200mg Capsule Per os Capsulă 3000
156 Pyracetamum 3g/15ml Sol. inj. i/v Fiolă 40
157 Pyracetamum+cinnarizinum 400mg+25mg Capsule Per os Capsulă 600
158 Ramiprilum 10mg Com-te Per os Com-ă 560
159 Ranitidinum 150mg Com-te Per os Com-ă 3000
160 Retinolum+Tocoferolum 100 000 UI Capsule Per os Capsulă 200
161 Ringer 200ml soluţie i/v fl acon 50

162 Salbutamolum 100mcg/doza 
200doze Spray Inhalaţie Tub 30

163 Silymarinum 35mg Capsule Per os Capsulă 4000
164 Silymarinum 70mg Capsule Per os Capsulă 1000
165 SlezaVitum Combinaţie capsule Per os capsulă 300
166 Spirinolactonum 25mg Com-te Per os Com-ă 600
167 Spiritus aethylicus 70% 100ml Sol. alc. Extern Flacon 400
168 Spiritus aethylicus 96% 100ml Sol. alc. Extern Flacon 100
169 Strophanthinum 0,025% 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 200
170 Sulfacetamidum natricum 30% 10ml Pic. oft. Extern Flacon 40

171 Sulfametoxazolum + 
trimethoprimum 400mg + 80mg Com-te Per os Com-ă 5000

172 Sulfas praecipitatum 33,3% 40g unguent extern tub 20
173 Sulodexidum 250ULS Capsule moi Per os capsulă 250
174 Sulodexidum 600ULS 20ml Sol. inj. i/v Fiolă 100
175 Sulpiridum 100mg 2ml Sol. inj. i/m Fiolă 60
176 Taurinum 4% 10ml Pic. oft. Extern Flacon 30
177 Tenoxicamum 20mg Capsule Per os capsulă 100

178 Tenoxicamum 20mg Pulbere+ solvent, 
sol. inj. i/m Fiolă 30

179 Terbinafi num 1% 15g cremă extern tub 10
180 Terbinafi num 250mg Com-te Per os Com-ă 200
181 Tetracyclinum 1% 5 g Ung. oft. Extern Tub 20
182 TheraFlu Extra Cold Flu combinaţie Pulbere, sol. orală Per os plic 200
183 Thiamini hydrocloridum 5% 1ml Sol. inj. i/m Fiolă 1000
184 Timololum 0,25% 5ml Pic. Oft. extern fl acon 20
185 Tolperisonum 150mg Com-te Per os Com-ă 3000
186 Umifenovirum 100mg capsule Per os capsulă 1000
187 Vincaminum 15mg/2ml Sol. inj. i/v+i/m Fiolă 200
188 Vincaminum 30mg Capsule el. prel. Per os capsulă 300
189 Vinpocetinum 0,5% 2ml Sol. inj. i/v Fiolă 200
190 Viridum nitens 1% 10ml Sol. alc. Extern Flacon 300
191 Viusid 4,5mg Pulbere sol. orală Per os plic 100

192 Xylometazolinum + 
dexpanthenolum 1mg+50mg 10ml Spray nazal extern fl acon 10



45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 103 FEBRUARIE 2017, VINERI

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor comună 
internaţională Doza Forma 

farmaceutică
Modul de 

administrare U/m Cantitatea

Articole parafarmaceutice
1 Absorbante medii bucată 2000
2 Emplastru (rul. plastic) 2,5cm*5m bucată 200
3 Emplastru (rul. plastic) 1,0cm*5m bucată 200
4 Emplastru bactericid 2,5cm*7,2cm bucată 200
5 Emplastru capsici 6,0cm*10,0cm bucată 50
6 Faşe de tifon 5*10 sterile d-32 bucată 500
7 Faşe de tifon 7*14 n/sterile d-32 bucată 300
8 Faşe de tifon 7*14 sterile d-32 bucată 500
9 Mănuşi latex S, nesterile bucată 1000

10 Mănuşi latex M, nesterile bucată 15 000
11 Mănuşi latex L, nesterile bucată 9000
12 Mănuşi latex №8, sterile perechi 50
13 Mască chirurgicală 3 straturi bucată 2000
14 Muşama medicală metri 100
15 Seringi 3,0 ml bucată 5000
16 Seringi 6,0 ml bucată 5000
17 Sisteme pentru perfuzie a soluţiilor cu ac metalic L-tub-150cm bucată 500
18 Scutece adulţi M T. 80-125 cm, 70-110 kg bucată 10 000
19 Scutece adulţi L T. 115-155 cm, 110-150 kg bucată 5000
20 Tampon cu alcool №100 Amb. 50
21 Garou medical bucată 30
22 Vată medicală 100 g, nesterilă bucată 200
23 Vată medicală 100 g, sterilă bucată 50
24 Șerveţele dezinfectante cu capac №100 Amb. 30
25 Bahila 15*41cm bucată 200

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]___________________________
a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locaţiune
e) De antrepriză
f ) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi]________________________

12. Termenul și condţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
 [indicaţi numărul de luni] 11 luni conform grafi cilor coordonate.

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 11 luni 

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
  Farmacia Internatului psihoneurologic mun. Bălţi

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : 
 cel mai mic preţ fără TVA cu respectarea cerinţelor specifi cate în documentaţia standard.
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17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, pre-
cum și ponderile lor:
a) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

 [indicaţi]________________________________________________________________________

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

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

Oferta de preţ confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

Certifi cat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de 
Stat,confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului

Obligatoriu

Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

Ultimul raport fi nanciar copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

Licenţa de activitate Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

Certifi cat de conformitate Copia, eliberat de LCCM al AGMED, confi rmată 
prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Conform F3.4 din Documentaţia Standard. Obligatoriu

Lista fondatorilor operatorilor economici– nume, 
prenume, cod personal

Copia, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

Certifi cat igienic sau de calitate pentru produse 
parafarmaceutice

confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului, traduse în limba de stat Obligatoriu

21. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractan-
tă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi
b) Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4
c) Tel: 0-231-2-51-42
d) Fax:0-231-2-72-69

E-mail: internatbalti@mail.ru 

Numele și funcţia persoanei responsabile:Olga Nicolenco, specialist achiziţii publice.

Setulde documente poate fi  obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: internatbalti@mail.ru 

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.
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22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmea-
ză a fi  prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic 

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la:[ora exactă]11:00
- pe:[data]24.02.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedu-

rii negociate: ____________________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi,str. 

Veteranilor, 4, blocul administrativ, cab.1
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

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

26. Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e 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 Internatului psihoneurologic mun. Bălţi, cu nota “Garanţia 
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr.________ din _____________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii M F-Trezoreria de Stat-Internatul psihoneurologic mun. Bălţi
(b) codul fi scal 1007601000850
(c) IBAN: MD78TRPCAH518410A00464AA
(d) contul trezorerial TREZMD2X
(e) trezoreria teritorială Bălţi

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5 %.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] 
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 750 000,00 lei.
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Licitația publică 37/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare

2. IDNO: 1006601001207

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: Servicii de transport aerian în baza biletelor avia 

5. Cod CPV: 60400000-2

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Servicii de transport aerian în baza 
biletelor avia

conform necesităţilor Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

8. Modalităţi de plată: În termen de 15 zile de la prezentarea facturii fi scale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la pro-
cedura de achiziție a serviciilor de transport aerian în baza biletelor avia privind livrarea/prestarea/
executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Serviciile solicitate

Nr. Denumirea rutei Nr. de 
condamnati Tur-retur Retur Clasa de bilet

1. Chișinău – Moscova – Chișinău (Rusia) 66 99 66 econom
2. Chișinău – Minsk – Chișinău (Belorusia) 2 3 2 econom
3. Chișinău – Roma – Chișinău (Italia) 1 2 1 econom
4. Chișinău – Milano – Chișinău (Italia) 1 2 1 econom
5. Chișinău – Frankfurt pe Main – Chișinău (Germania) 1 2 1 econom
6. Chișinău – Viena – Chișinău (Austria) 1 2 1 econom
7. Chișinău – Praga – Chișinău (Cehia) 3 5 3 econom
8. Chișinău – Madrid – Chișinău (Spania) 1 2 1 econom
9. Chișinău – Scopje – Chișinău (Macedonia) 1 2 1 econom

10. Chișinău – Varşovia – Chişinău (Polonia) 1 2 1 econom
11. SUA 1 2 1 econom

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului   prestare servicii

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

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

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preţ
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16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, pre-
cum și ponderile lor:
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului :Accesul persoanelor condamnate la 
bordul aeronavei

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

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

1 Scrisoare de inaintare Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Formularulofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

3 Garantiapentruoferta Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.4. Da

4

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

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.6. Da

5 Neimplicareaîn practice frauduloaseși de corupere. 
Declarațiepeproprierăspundere.

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.7. Da

6 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii impozite-
lor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

7 Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice 

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

8 Licenta de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

9 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.8. Da

10 Informaţiilor cu privire la obligaţiilecontractualefaţă 
de alţibenefi ciari

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.9. Da

11 Raport Financiar pentru anul 2015 sau 2016 Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare
b) Adresa: Chișinău, str. Budăi 2b
c) Tel: 022-47-70-32
d) Fax: 022-47-73-19
e) E-mail: stella89@mail.ru
f ) Numele șifuncţia persoanei responsabil: Stela Guţu șef al Serviciului achiziţii publice

Setulde documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indica-
rea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de 
către Participant). 

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

21. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, urmează 
a fi  prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic 

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 24.02.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedurii 

negociate: ____________________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: direcţia trupelor de pază, supraveghere 

și escortaree, Chișinău, str. Budăi 2b
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

25. Garanția pentru ofertă:

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

-  Garanţie bancară sau 

-  Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare, cu nota 
“Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr. ______ din ______________ conform următoarelor 
detalii:

(a) benefi ciarul plăţii DTPSE;

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

(c) codul fi scal 1006601001207;

(d) contul de decontare IBAN MD21TRPCAA518410A00586AA

(e) contul trezoreria TREZMD2X;

(a) contul bancar [indicaţi];

(f ) trezoreria teritorială [indicaţi].

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din 
preţul contractului adjudecat]: 5%.

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

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

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:  833 333,33 lei

 Conducătorul grupului de lucru: Dinu GRĂDINARU    L.S.
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Licitația publică 38/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Școala Specializată pentru copii și tineret a rezervelor olimpice 
de polo pe apă „Delfi n”

2. IDNO: 1007601010552

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

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

5. Obiectul achiziției: Abonamnete pentru bazin de înot

6. Cod CPV: 92610000-0

7. Data publicării anunțului de intenție: ______________________-____________________

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

                               Abonamentelor pentru bazin de înot                               
[obiectul achiziţiei]

 Conform necesităţilor __________________Ș.S.C.T.R.O. de polo pe apă „Delfi n”________________
 [denumirea autorităţii contractante] 

 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_____________Bugetul de stat________________

9. Modalităţi de plată: __________lunar prin tranfer în decurs de 15 zile_________________

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. 92610000-0 Abonamente pentru bazin de înot Buc. – 
abonament 1870

Bazin să se situeze în or. Chișinău. 
Parametri tehnici a bazinului să fi e: 
lungimea minim 25 m, lațimea minim 16 
m, adîncimea cel puțin 1,5 m. 
Temperatura apei în perioada rece a 
anului să fi e minim de 28-29 grade Celsius. 
Curățarea apei și a bazinului conform 
standartelor sanitaro-igienice în 
perioada estivală și cînd sunt înregistrate 
temperaturi joase.
Frecventarea bazinului de luni pînă vineri, 
începînd cu orele 14:00 pînă la 19:00, iar în 
zilele de sîmbăta și duminica începîmd cu 
orele 08:00 – 14:00.

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] ________________________________
- Vînzare-cumpărare
- Vînzare-cumpărare in rate
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- Leasing
- Locațiune
- De antrepriză

De prestare servicii

Altele [indicaţi]________________________

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 10 luni (din 
momentul înregistrării contractului, exclusiv lunile: iulie și august) 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):_pînă la 31 decembrie 2017_

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: __________
____________________________or.Chișinău________________________________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ___________ pe lista întreagă____________________

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

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:
a) _________________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____________nu se admit____________

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

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

Nr. 
d/o

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

1. Formularul ofertei Oferta în original completată în conformitate cu Formularul (F.3.1) Da 

2. Neimplicarea în practici 
frauduloase și de corupere

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

3. Dovada înregistrării persoanei 
juridice

Documente edifi catoare cum ar fi  certifi cate constatatoare eli-
berate de autoritatea competentă, în original sau copie legali-
zată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate 
al societăţii. 
• Certifi cat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras
În cazul unei persoane juridice non-profi t, se vor depune docu-
mente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se des-
fășoare activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi :
• statutul cu modifi cările la zi.
• procese verbale relevante, etc.
Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesio-
nale, operatorul economic strain va prezenta documente din ţara de 
origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional.

Da 

4.
Prezentarea actului ce atestă 
dreptul de a livra/ presta 
bunuri/servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie pre-
zentate următoarele documente:
 Licență de activitate – copie – confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului.
Autorizația de funcționare – copie – confi rmată prin semnătura și 
ștampila Participantului.Etc.

Da 



53

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 103 FEBRUARIE 2017, VINERI

5.

Prezentarea de informaţii 
privind capacitatea tehnică și 
experiența specifi că

Ofertantul va avea minim 3 de ani de experienţă specifi că în livra-
reabunurilor/prestarea serviciilor similare.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic 
completează formularul (F3.3). 
Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor-
doveditoare conţinând valori, perioade de de livrare/prestare, bene-
fi ciari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorităţi contractante 
sau clienţi privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3)

Da 

5.

Demonstrarea accesului la 
infrastructura/mijloacele 
indicate de autoritatea 
contractantă, pe care 
aceasta le consideră strict 
necesare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a Contractului

Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinţei: 
Documente care atestă faptul că ofertantul se afl ă în posesia echi-
pamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fi ind fi e în 
dotare proprie, fi e închiriate prin contracte sau convenţii. 
(Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor 
necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia 
impune în mod expres). Se va completa Formularul (F 3.3)

Nu 

6.

Neimplicarea în situațiile 
descrise în art. 18 al Legii 
privind achizițiile publice nr. 
131 din 03.07.2015

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate 
cu Formularul (F 3.5)

Certifi cat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie 
– eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara 
de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certifi ca-
tului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Mol-
dova sau al organului

Da 

7. Garanția pentru ofertă Întocmită conform Formularului (F 3.2) Da 

8. Formularul informativ despre 
ofertant Întocmită conform Formularului (F 3.3) Da 

9. Specifi cația de preț Întocmită conform Formularului (F 4.2) Da 

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Ș.S.C.T.R.O. de polo pe apă „Delfi n”
b) Adresa: or. Chișinău, str. Șciusev, 96
c) Tel: 022 23 42 66
d) Fax: 022 23 47 63
e) E-mail: delfi npolopeapa1@rambler.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Leu Ana, director adjunct

Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 

Adițional setul de documente poate fi  obținut online la adresa sau pe e-mail.

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 24.02.2017
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a) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 
procedurii negociate: ____________________________________________________

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: or.Chișinău, str.Șciusev, 96

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: _______30 de zile__________

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 
- Garanție bancarăsau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Ș.S.C.T.R.O. de polo pe apă „Delfi n”, cu nota “Garanția pentru 
ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii - Școala Specializată pentru copii și tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă 
„Delfi n”

(b) datele bancare IBAN MD87TRPDAK222990A14286AB

(c) codul fi scal 1007601010552

(d) contul de decontare: 220108055204926;  226614

(e) contul trezorerial TREZMD2X

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 2 %.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 847000,00 lei
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Licitația publică 39/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Internatul Psihoneurologic S. Brinzeni________

2. IDNO: _1011601000055_______________________________________

3. Tip procedură achiziție: _Licitatie Publica________________________________

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

5. Obiectul achiziției:    Inventar Moale (imbracaminte, incaltaminte, accesorii de pat)

6. Cod CPV: 18000000-9

7. Data publicării anunțului de intenție: ______________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ___ Inventar Moale _____
[obiectul achiziţiei]

 conform necesităţilor _____INTERNATULUI PSIHONEUROLOGIC  S. BRINZENI_______
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:____BUGETUL DE STAT______

9. Modalităţi de plată: ______PRIN TRANSFER__________

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

1 18000000-9 Scurte barbati buc 170 De culori inchise material 
polyester 100 % cu gluga

2 18000000-9 Scurte femei Buc 110 De culori inchise material 
polyester 100 % cu gluga

3 18000000-9 Plapume (pleduri) buc 280 Marimi 1.5x2.0

4 18000000-9 Plapume (iargan) buc 280 Sintipon 1.5 x 2.0

5 18000000-9 Cuverturi buc 280 Marimi 1.5x2.0

6 18000000-9 Perne de pene buc 280 60 X 60 CU PENE 

7 18000000-9 Saltea de bureta buc 280 

Inaltime 15 cm
Marime 1 m x2 m 
Buret cu cihol
Imbracate cu material

8 18000000-9 Sutien femei buc 110 Marimi la comanda

9 18000000-9 Strampi femei primavara Buc 220

10 18000000-9 Strampi femei iarna Buc 220 Semilina

11 18000000-9 Ciorapi femei bumbac Buc 550 Bumbac

12 18000000-9 Ciorapi femei lina Buc 330 Lina 

13 18000000-9 Ciorapi barbati bumbac Buc 850 Bumbac
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14 18000000-9 Ciorapi barbati lina Buc 850 Lina 

15 18000000-9 Camasa barbati bumbac Buc 170 Bumbac

16 18000000-9 Carmasi barbate fl anea Buc 170 Flanea cu minica lunga culori 
inchise

17 18000000-9 Ciupici de camera femei Buc 110 Cu calciiu astupat

18 18000000-9 Ciupici de camera barbati Buc 170 Cu calciiu astupat

19 18000000-9 Incaltaminte sportive barbati Buc 170 De culori inchise din piele 
artifi cial sau jams

20 18000000-9 Incaltaminte sportive femei Buc 110 De culori inchise din piele 
artifi cial sau jams

21 18000000-9 Costume sportive femei  Buc 110 Culori inchise

22 18000000-9 Costume sportive barbati Buc 170 Culori inchise

23 18000000-9 Halate de cit Buc 110 Culori inchise pe nasture sau 
fermuar

24 18000000-9 Colanti barbati Buc 170 Semilina

25 18000000-9 Lengerie de corp barbati Buc 170 Flanea culori inchise

26 18000000-9 Lengerie  de pat Buc 280 Bumbac toate sa fi e la fel
De-o persoana 1.5 x 2

27 18000000-9 Pantaloni sportivi barbati Buc 170 Culori inchise

28 18000000-9 Pantaloni sportivi femei Buc  110 Culori inchise

29 18000000-9 Chiloti femei Buc 550 Bumbac, scurti

30 18000000-9 Chiloti barbati Buc 850 De bumbac

31 18000000-9 Camasi de noapte Buc 110 De fl anea cu minica lunga

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]__
_____De prestarea bunurilor vinzare-cumparare______
a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locațiune
e) De antrepriză
f ) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi]________________________

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
 [indicaţi numărul de luni]___2 luni__________________________________________

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: ___
INTERNATUL PSIHONEUROLOGIC S. BRINZENI___________________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ___pe pozitii______________________________

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

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

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admite________________

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

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

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

1 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii-copii Emis de camera inregistrarii de stat, Confi rmata prin 
aplicarea semnaturii si stampilii participantului Obligatoriu 

2 Certifi cat de atribuirea a contului bancar-copie Eliberat de banca detinatoare de cont Obligatoriu 

4
Certifi cat de conformitate sau alt certifi catce 
confi rma calitatea produselor oferite copia , 
originalul

Eliberat de organizmul national de verifi care a 
conformitatii produselor,confi rmata prin stampila si 
semnatura participantului

Obligatoriu 

5 Oferta Eliberata de agentul economic confi rmata prin 
stampila si semnatura Obligatoriu 

6 Monstre pe fi ecare pozitie Obligatoriu 

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: _Internatul Psihoneurologic s. Brinzeni__
b) Adresa: _s. Brinzeni____________________________________
c) Tel: _024693304_____________
d) Fax: __024659340____________
e) E-mail: olgatanas@mail.ru_______
f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile:_____Tanas Olga economist_______

Setulde documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către 
Participant). 

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: __olgatanas@mail.ru___

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

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, 
urmează a fi  prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic 

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 24.02.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al procedu-

rii negociate: ____________________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Internatul Psihoneurologic s. Brinzeni
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 
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23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: ____30 zile_____

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară:   Nu se cere
- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii[indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial[indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: _________%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ____510000.00 lei_____
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Licitația publică 40/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni

2. IDNO: 1007601001787

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

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

5. Obiectul achiziției: Lucrari de construcție a sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale 
din str. Ștefan cel Mare și str. Decebal, or. Ungheni

6. Cod CPV: 45247110-4

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrarilor de construcție a sistemelor 
de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare și str. Decebal, or. Ungheni

 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primariei or. Ungheni, r-nul Ungheni
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45247110-4

Lucrari de construcție a sistemelor 
de captare și evacuare a apelor 
pluviale din str. Ștefan cel Mare și 
str. Decebal, or. Ungheni

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 9 luni

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

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 str. Ștefan cel Mare și str. Decebal, or. Ungheni

15.  Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

Oferta cea mai avantajoasă economic
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17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, pre-
cum și ponderile lor:
a) Prețul ofertei
b) Perioada de execuţie
c) Perioada de garanţie asupra lucrărilor

Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de eval-
uare respectiv (80 de puncte);

b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat).

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia 
lucrărilor exclusiv TVA.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel:
a) pentru o durată pînă la cea maximă se acordă punctajul maxim (10 puncte) alocat factorului de 

evaluare respectiv;
b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) x punctajul maxim  acordat).

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei:

P gar
Pct. = ------------- x 10

P max

Unde:

Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie

P gar = perioada de garanţie ofertată

P max = perioada maximă de garanţie. 

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

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

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

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

1 Scrisoare de inaintare Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Imputernicirea Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.2. Da

3 Formularul ofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4 Garantia pentru oferta Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.4. Da

5 Grafi cul de executare Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.5. Da

6

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

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.6. Da
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7 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.7. Da

8
Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

9
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

10 Licenta de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

11 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.8. Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale 
faţă de alţi benefi ciari

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.9. Da

13 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

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

Minim 500 000 lei DA

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 1 650 000 lei Da

16 Lichiditate generală 100 % Da

17

Declarație privind experiența similară
sau 
Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate conform

Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze că 
a fi nalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data 
limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia 
unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi  atribuit, cel puţin 
egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract. 
Formularul F3.10
sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fi e egală 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 
Formularul F3.11

Da

18
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul F3.13 Da

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul F3.13 Da

20 Certifi catul de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

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

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la laboratoare de 
încercări și teste a materialelor ce vor fi  utilizate, 
în conformitate cu natura și specifi cul lucrărilor 
ce fac obiectul viitorului contract.
Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

22 Informații privind subcontractanții Formularul F3.14, acordul de subcontractare, 
precum și după caz,  Formuarul informativ F3.8. Da 

23 Informații privind asocierea
Formularului F3.15, precum și acordul de asociere 
în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin 
fi ecărui asociat

Da 

24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da
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25 Manualul Calității Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

26
Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate – fundații monolite din beton, rigole 
dreptiunghiulare prefabricate

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  ______9____ani
Max. _______13___ani Da

28
Recomandări la contractele prezentate pentru 
demonstarea lucrărilor similare executate în 
ultimii 5 ani

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

29 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specifi catia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni
b) Adresa: Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni
c) Tel: 023626501, 068378376
d) Fax: 023622577
e) E-mail: gaviucvasile@gmail.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gaviuc Vasile

Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei 
împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: www.ungheni.md

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

23. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic 

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 24.02.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedu-

rii negociate: ____________________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 

concret de depunere a ofertelor] Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni
Ofertele întîrziate vor fi  respinse.

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

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

26. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba română
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27. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e 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. Ungheni, cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:
(a) benefi ciarul plăţii – Primăria or. Ungheni;
(b) datele bancare – str. Națională 7;
(c) codul fi scal - 1007601001787;
(d) contul de decontare - 226606;
(e) contul trezorerial MD17TRPCDH518410A00742AA;
(f ) contul bancar – TREZMD2X;
(g) trezoreria teritorială Ungheni.

28. Garanţia de bună execuţie a contractului: 10%.

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

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 
 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

31. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

32. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 4 695 000 lei.

În atenția operatorilor economici!

Se anulează Licitația publică Nr. 11/17 din 10.02.2017 

cu privire la achiziționarea Produse petroliere 

Cod CPV:  09000000-3 conform necesităților ÎM „Combinatul Servicii Funerare”.
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice

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

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

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

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

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

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

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziției 
fi ind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi  efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi  atri-
buite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pen-
tru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi  de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi  interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 

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

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

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  care poate fi  accesată pe 
pagina ofi cială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la 
cele mai frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Cererea ofertelor de prețuri 139-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Mihaileni, r-nul Riscani;

2. IDNO: __1007601003138_____

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertei de pret__

4. Obiectul achiziției: ___Procurarea Automobilului_____

5. Cod CPV:   34110000-1_____

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

______________Procurarii automobilului  _____________
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  ________Primaria s.Mihaileni,r-nul Riscani_________
[denumirea autorităţii contractante] 

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

__________________Bugetul de stat__________________.
[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 34110000-1 Procurarea automobilului 
s.Mihaileni,r-nul Riscani Buc. 1

Automobil Nou:
anul producerii-2016-2017;
tip cutie viteza –manuala;
nivel de depoluare-euro 6;
forma caroseriei –universal;
nr.de locuri-5loc.
Culoare-negru;
Tractiune-din fata;
Carburant-benzin;
Volumul de lucru-1100-1500cm3,
4 cilindre;
Numarul total de supape -16
Cuplu CE(Nm)-107
Volumul rezervuarului min.50 litre;
Consum maxim1/100km:
Urban-7.4;
Extra-urban-4.9/5;
Ciclu complet-5.8/5.9;
Transmisie-mecanica 5+1 trepte;
Garda la sol min-147 mm;
Lungimea auto-4300-4350;
Inaltimea auto-1500-1600 mm;
Latimea max-1700-2000;
Volum portbagaj-510;
Vopsea metalizata;
Jante de otel,pneuri-185/65R15
Anvelope-4 de vara+4 de iarna;
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale

7. -15 zile din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice

8. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Date despre Participant original - semnat si stampilat de participant Da

2 Oferta original - confi rmată prin semnătură și ștampila
Participantului

Da

3 Certifi catul/decizia de înregistrare a întreprinderii
copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Da

4 Certifi cat de atribuire a contului bancar
copia originalului – eliberat de banca deţinătoare 
de cont, confi rmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

Da

5 Certifi care de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Da

6 Licenţa de activitate Copie - confi rmată prin semnătură și ștampila
Participantului Da

7 Declaratii privind conduita etica si neimplicarea 
in practici frauduloase si de corupere

original- confi rmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului Da

8 Servicii de mentenanță tehnică disponibile în
municipiul Chișinău

Confi rmare pe proprie răspundere, confi rmată 
prin semnătură și ștampila Participantului Da

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: ___Primaria Mihaileni__
b) Adresa: __s.Mihaileni,r.Riscani______
c) Tel: __025676238/025676411___
d) Fax: __025676238____
e) E-mail: _mihaileniriscani@mail.ru___
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cristian Ion_

10. Intocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: 11:00
- pe: 13.02.2017
- pe adresa: Primaria s.Mihaileni,r-nul Riscani.

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este:Prețul cel mai scăzut.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ____200000 lei_____
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Cererea ofertelor de prețuri 140-op/2017

• Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei  Măcărești  

• IDNO: 1007601001846   

• Tip procedură achiziție:  prin cererea ofertelor de prețuri     

• Obiectul achiziției: Produse alimentare   

• Cod CPV: 15800000 – 6     

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor 

Alimentare pe prima jumătate a anului 2017
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor: Primăria comunei Măcărești_
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

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

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15614100-6 Orez rotund calitate superioară pachet 1 kg pachet 300 GOST 6296-93

2 15625000-5 Crupă de griș calitate superioară pachet 1 kg pachet 140 GOST 6296-93

3 03311230-3 Pește hec fără cap congelat calitate superioară kg 700 GOST 2005-96

4 15530000-2 Unt crestiansco 72,5% kg 445 GOST 37-91

5 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui rafi nat sticlă 1L sticlă 220 MD67-05691233

6 15850000-1 Paste făinoase calitate superioară pachet 1 kg pachet 350 GOST 875-92

7 15613380-5 Fulgi de ovăs calitate superioară pachet 0,5 kg pachet 220 GOST 26791-89

8 03321900-2 Crupă de grîu calitate superioară pachet 1 kg buc 135 GOST 26791-89

9 15130000-8 Crupă de orz calitate superioară pachet 1 kg pachet 135 GOST 5550-74

10 15613300-1 Hrișcă calitate superioară pachet 1 kg pachet 225 GOST 5550-74

11 03212213-6 Mazăre uscată calitate superioară pachet 1 kg pachet 250 GOST 6201-68

12 15112000-6 Pulpe de găină răcite în stare proaspătă pachet 1 kg kg 800 GOST 25391-82

13 15112000-6 File de pui răcite în stare proaspătă pachet 1 kg kg 600 GOST 25391-82

14 15540000-5 Cașcaval Rossiischi kg 120 SM 218:2001

15 03333000-4 Lapte proaspăt 2,5 % pachet 1L pachet 5000 GOST 13277

16 155120000-0 Chefi r 2,5 % pachet 500 gr. pachet 3480 GOST 13277

17 15542000-9 Brînză de vaci proaspătă 5% pachet 500 gr. pachet 600 RTMD - 00400053-058

18 15512000-0 Smîntînă 10% pachet 500 gr. pachet 220 SM GOST R 52091: 2006

19 15811100-7 Pîine rotundă buc 4100 Sm 173 : 1997

20 15872400-5 Sare iodată pachet 1 kg pachet 150 GOST 13830-97
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21 03221221-1 Mazăre verde borcan de 700 gr buc 150 GOST 15842 -90

22 15112000-6 Borș acru pachete pachete 350 SM 196 : 1999

23 15331428-3 Tomat borcane de 720 gr. buc 170 GOST 3343 -89

24 15332290-3 Magiun borcane de 700 gr. buc 110 GOST 6929 MB5061-89

25 Halva kg 30 GOST 6502-94

26 15320000-7 Suc de fructe borcane 3 L litri 1800 SM 183 : 2003 MBT 5061 -89

27 03142500-3 Ouă de găină buc 2800 SM -89

28 15821200-1 Biscuiți mai puțin de 300 Kcall kg 150 GOST 24901 -89

29 15842100-3 Bumboane cu magiun kg 100 GOST 6534 -89 E

30 15831000-2 Zahar ambalat în pachet 1 kg pachete 650 GOST 21-94

31 15111100-0 Mușchi de vițel în stare proaspătă kg 500 GOST 779-55

32 15811100-7  Covrigei ambalați pachet 1 kg kg 300 Sm 173 : 1997

33 1531000-4 Cartofi i kg 3000 GOST 1725 -82

34 15531130-7 Ciapă kg 650 GOST 1725 -87

35 03221112-4 Morcov kg 700 GOST 1725 -81

36 15531130-7 Sfeclă roșie kg 500 GOST 1725 -86

37 03222320-2 Mere kg 1400 GOST 1725 -91

38 03221400-0 Varză kg 2400 GOST 1725 -84

39 03211000-3 Arpacaș calitate superioara pachet 1kg kg 140 GOST 276-60

40 15612100-2 Făină de grîu calitate superioară pachet 1 kg pachete 150 Sm 202:2003

41 Crupă de mei calitate superioară pachet 1kg pachete 100 GOST 5784-60

42 15863000-5 Ciai din fructe în pachete pachete 100 GOST 1937 -90

43 15811200-8 Chifl e buc 2000 SM 196 : 1999

44 03222111-4 Lămîe kg 50 GOST 1725 -90

45 03222111-4 Mandarine kg 150 GOST 1725 -90

46 03221210-1 Fasole kg 200 GOST 15842 -90

47 15841000-5 Cacao buc.200 gr. buc 40 GOST108

48 03222111-4 Banane kg 200 GOST 1725 -90

49 155120000-0 Chifi r dulce Bifi doc pachete 700 GOST 13277

50 15850000-1 Spaghete kg 180 GOST 875-92

51 15871100-5 Oțet în sticle de 1 litru sticle 25

52 15870000-7 Frunze de dafi n Pachete 75

53 15870000-7 Piper negru Pachete 100

54 15870000-7 Pătrunjel kg 60

55 03221230-7 Ardei dulci kg 90

56 15331130-7 Roșii kg 150

57 03221420-6 Conopidă kg 150

58 15100000-9 Carne conservată borcane 0,500 gr Borcane 100

59 03221270-9 Castraveți kg 150

Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Perioada ianuarie  - iunie, primăria 
comunei  Măcărești__
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Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare 

față de document Obligativitatea

1 Oferta în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini Original obligatoriu
2 Copia certifi catului de înregistrare emis de către Camere Înregistrării de Stat copia obligatoriu
3 Licența de activitate copia obligatoriu
4 Informații generale despre ofertant informația obligatoriu
5 Raportul fi nanciar pentru ultima perioadă  de raportare copia obligatoriu
6 Certifi cat privind datoriile la buget original obligatoriu
7 Certifi catul de calitate a produselor alimentare copia obligatoriu

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

Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Măcărești
Adresa: satul Măcăresti raionul Ungheni
Tel: 023645787
Fax: 023645236
E-mail: primariamacaresti@gmail.com
Numele și funcţia persoanei responsabile: Sirbu Sergiu

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

pînă la: [ora exactă] 11:00
pe: [data] 13.02.2017
pe adresa: Primăria comunei Măcărești
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Criteriul de atribuire este:  cel mai mic preț pe poziții și corespunderea cerințelor suplimentare.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
Garanție bancară sau
Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 402000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 141-op/2017

• Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Sadaclia, r-l Basarabeasca

• IDNO: 1007601005615_

• Tip procedură achiziție:Cererea ofertelor de preț

• Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru anul 2017

• Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

de produse alimentare_pentru anul 2017.
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor_institutiilor prescolare din s.Sadaclia__
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
___________bugetul local___________________.
                               [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui, 
rafi nat kg 295 In butelii PET 5litri/4.6kg 

2. 15331428-3 Pasta de rosii kg 125 Ambalat 0.720gr

3. 15872400-5 Sare alimentara kg 185 Pungi din polister a cite 1-1.5 kg

4. 15112130-6 File de piept din carne de 
gaina, inghetat kg 1700 Ambalat cite 10-14kg

5. 15530000-2 Unt de vaci, nesarat 72.5% kg 350 Ambalat 0.200kg,fara adaos de grasimi vegetale

6. 03142500-3 Oua de gaina de masa, nu 
mai putin de 0.054gr Buc. 10400

Calitate - Categoria A
Proaspete, H.G. nr.1208 din 27.10.2008 privind 
aprobarea Normei sanitar-veterinara privind 
comercializarea oualelor pentru consum uman

7. 15221000-3 Peste congelat fara cap kg 740 Fara cap, de la 200gr pestele

8. 15831000-2 Zahăr kg 800 Ambalat în saci 25-50 kg

9. 15542000-9 Brinza de vaca cu grasimea 
de 2% kg 1020 Pungi din material plastic vacumat 6-10kg

10 15512000-0 Smintina kg 160 10% in pachet de polietilena 0.5kg 

11 15331500-2 Castraveti marinati kg 170 Ambalaj 0.720kg

12 15871110-8 Sodă de mâncare kg 12 În ambalaj cîte 0.5 kg

13 03212100-1 Cartofi kg 3900 Proaspeți alungiți cu fi erbere rapidă cu diametru 
m/mare de 7 cm, nestricați

14 15625000-5 Crupa de gris kg 210 In ambalaj  cite 1kg 

15 03211300-6 Orez kg 310 Calitate I,ambalat cite 1kg

16 03211900-2 Hrisca kg 190 Inambalaj cite 1kg

17 15613300-1 Crupa arnautca kg 200 In ambalaj cite 1kg 
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18 15613300-1 Crupe de arpacas kg 30 In ambalaj cite 1kg

19 15850000-1 Paste fainoase fi gurate cal.
superioara kg 330 Calitate superioara,ambalaj 5kg

20 15331133-8 Mazare intreaga slefuita cat.I kg 210 Boabe intregi,slefuita,in ambalaj cite 1kg 

21 15612100-2 Faina de griu kg 470 Saci 25-50kg,SM 202:2000

22 15863000-5 Ceai kg 8 Ambalat in pachete de polietilena de 20gr

23 15332290-3 Magiun din fructe kg 165 In ambalaj cite0.840gr

24 15321600-9 Suc de fructe limpezit kg 1650 In tetrapac de 1l SM 183:2003 MBT 5061-89

25 15613300-4 Fulgi de ovas kg 70 In ambalaj de 1 kg

26 15511100-4 Lapte pasterizat 2,5% l 6500 Pasterizat 2.5%, înambalaj cite 1litru

27 15863000-5 Cacao in pachete kg 1.5 Ambalat in cutii 90gr,calit.sup.

28 15871110-8 Otet de mere kg 34 Sticle 1 litru

29 15613300-1 Crupa de griu kg 50 Sfarimate, in ambalaj cite 1kg

30 03221113-1 Ceapă kg 450 De mărime mijlocie cu diametru 7 cm

31 15872100-2 Frunze de dafi n kg 1 Pungi din material vacumat 10-20gr

32 03221112-4 Morcov kg 500 Cu lungime m/mare de 12 cm nealterați

33 03221400-0 Varză proaspătă kg 1900 Cu frunze subțiri cu diametru m/mare de 25 cm

34 03222321-9 Mere kg 2100 Mijlocii 6-8 mere în kg

35 03221111-7 Sfeclă roșie kg 700 De mărime mijlocie

36 03220000-9 Roși iproaspete kg 150 Proaspete  de mărime mijlocie

37 15550000-8 Chefi r l 900 2.5% în pachete de polietilen de 0,5 l

38 15551300-8 Iaurt l 700 În ambalaj de 0,5 l

• Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: după necesitate, 
 s.Sadaclia, Grădinița nr.1, nr.2_

• Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici include următoarele: 

• Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată maijos:

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

2 Oferta original confi rmat prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

3 Autorizatia sanitara  veterinara de 
functionare(pentruprodusele animaliere) 

Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

4 Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

5 Pasaportul sanitar al transportului(pentru 
produsele animalere si lactate) Copie confi rmata prinsemnatura si stampilata obligatoriu

6.
Certifi cat de calitatesau de conformitate a 
marfurilor (standarte de referinta pentru 
marfurile propuse)

Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului Obligatoriu

7 Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor Copie-eliberat de Inspectoratul Fiscal obligatoriu
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• Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Sadaclia,r-l Basarabeasca

• Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici include următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

2 Oferta original confi rmat prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

3 Autorizatia sanitara  veterinara de 
functionare(pentruprodusele animaliere) 

Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

4 Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului obligatoriu

5 Pasaportul sanitar al transportului(pentru 
produsele animalere si lactate) Copie confi rmata prinsemnatura si stampilata obligatoriu

6.
Certifi cat de calitatesau de conformitate a 
marfurilor (standarte de referinta pentru 
marfurile propuse)

Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului Obligatoriu

7 Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor Copie-eliberat de Inspectoratul Fiscal obligatoriu

• Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată maijos:
• Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Sadaclia,r-l Basarabeasca
• Adresa: s.Sadaclia, r-l Basarabeasca
• Tel: 0297 57 248
• Fax: 0297 57 236
• E-mail: prmsadaclia@gmail.com
• Numele şi funcţia persoanei responsabile:Baciu V.G., primaruls.Sadaclia

• Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmiteclar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
• Pînă la: 10.00
• pe: [data] 13.02.2017
• pe adresa: 6716, str.31 august 1989,Primăria s.Sadaclia, r-l  Basarabeasca

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

• Criteriul de atribuire este:prețul cel mai mic pe poziții.

• Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile.

• Garanția pentru  ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ___%. înformă de: 
• Garanție bancară sau
• Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din ______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii- /indicati

(b) datele bancare[indicaţi]; 
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(c) codul fi scal - /indicati/

(d) cod/IBAN - /indicati/

(e) contul trezorerial– /indicati/

(f) contul bancar-  /indicati/

(g) trezoreria teritorială–/indicati/

• Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cererea ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa:Agentia Națională de soluționare 
a contestațiilor.

• Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _390000 lei
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  Cererea ofertelor de prețuri 142-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Proiecte Internaționale

2. IDNO: 1008601000857

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Bilete de avion

Cod CPV: 22459000-2

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Biletelor de avion
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Centrului Proiecte Internaționale
[denumirea autorităţii contractante] 

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

Granturi fi nanțate din surse externe, Bugetul de Stat.
[sursa banilor publici] 

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

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

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

1 22459000-2  Bilete de avion buc 48

Clasa econom; 
pret mic pe lista intreaga; 

conexiuni comode; 
bagaje si taxe incluse;

2 22459000-2 Chisinau-Paris-Chisinau buc 1
3 22459000-2 Chisinau-Dublin-Chisinau buc 1
4 22459000-2 Chisinau-Stokholm-Chisinau buc 1
5 22459000-2 Chisinau-Bruxells-Chisinau buc 3
6 22459000-2 Chisinau-Dubrovnik-Chisinau buc 1
7 22459000-2 Chisinau-Bonn-Chisinau buc 1
8 22459000-2 Chisinau-Praga-Chisinau buc 1
9 22459000-2 Chisinau-Tel Aviv-Chisinau buc 2

10 22459000-2 Chisinau-Sofi a-Chisinau buc 2
11 22459000-2 Chisinau-Zagreb-Chisinau buc 2
13 22459000-2 Chisinau-Bonn-Chisinau buc 1
14 22459000-2 Chisinau-Trieste-Chisinau buc 1
16 22459000-2 Chisinau-Bucuresti-Chisinau buc 1
17 22459000-2 Chisinau-Kiev-Chisinau buc 5
18 22459000-2 Chisinau-Atena-Chisinau buc 1
19 22459000-2 Chisinau-Vienna-Chisinau buc 2
20 Chisinau-Bruxells-Chisinau 3
21 22459000-2 Atena- Chisinau-Atena buc 2
24 22459000-2 Kiev-Chisinau-Kiev buc 2
23 22459000-2 Bucuresti-Cisinau-Bucuresti buc 1
22 22459000-2 Sofi a-Chisinau-Sofi a buc 2
25 22459000-2 Tbilisi-Chisinau-Tbilisi buc 1
27 22459000-2 Erevan-Chisinau-Erevan buc 1
28 22459000-2 Moscova-Chisinau-Moscova buc 2
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26 22459000-2 Baku-Chisinau-Baku buc 1

Clasa econom; 
pret mic pe lista intreaga; 

conexiuni comode; 
bagaje si taxe incluse;

29 22459000-2 Ankara-Chisinau-Ankara buc 1
23 22459000-2 Bucuresti-Cisinau-Bucuresti buc 1
30 22459000-2 Zagreb-Chisinau-Zagreb buc 1
31 22459000-2 Geneva-Chisinau-Geneva buc 1
32 22459000-2 Bruxells -Chisinau- Bruxells buc 1
33 22459000-2 Tirana-Chisinau-Tirana buc 1
34 22459000-2 Belgrad-Chisinau-Belgrad buc 1

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: ianuarie-decembrie 2017

6. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1
Certifi cat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

2 Licenta de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

3 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului. Da

4 Rechizitele bancare Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului Da

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Centrul Proiecte Internaționale
b) Adresa: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1
c) Tel:022 274534
d) Fax: 022 270774
e) E-mail: victorialisnic08@yahoo.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Victoria Lisnic, Specialist Principal al CPI.

8. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: 11:00
- pe: 13.02.2017
- pe adresa:Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, Centrul Proiecte Internaționale, etajul 4, biroul 433.
- Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: 
- preț mic pe lista întrega; 
- clasa econom;
- conexiuni comode; 
- bagaje și taxe incluse;
- la momentul emiterii biletului prețul poate fi  mai mic sau egal cu pretul indicat în ofertă:

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
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11. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

12. Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

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

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 400000 (patru sute mii lei)
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Cererea ofertelor de prețuri 143-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: _____ Primăria Sireți ________

2. IDNO: _____1008601000525________

3. Tip procedură achiziție: _______COP________

4. Obiectul achiziției: ___ produse alimentare pentru trimestrul I 2017 ____

5. Cod CPV: ___15000000-8____

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 
___________ produse alimentare pentru trimestrul I 2017 _______________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   ____ grădiniței numărul 1 și 2 (Primăria Sireți)______
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară trimestrul I al 2017__, este alocată suma 
necesară din: _____ bugetul local ________.

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea de 
măsură (per 
o grădiniță)

Cantitatea 
(total ambele 

grădinițe)

Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15000000-8 Faină de grâu pentru 
panifi caţie, calitate superioară 150 kg 300 kg

Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică 
de 334 kcal, din materie primă ecologică, de 
calitate superioară

2 15000000-8 Arpacaș de orz șlefuit 60 kg 120 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică 
de 320 kcal, din materie primă ecologică, de 
calitate superioară

3 15000000-8 Arpacaș de orz  mărunțit 60 kg 120 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică 
de 324  kcal, din materie primă ecologică, de 
calitate superioară

4 15000000-8 Griș marca M 50  kg 100 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
328  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

5 15000000-8 Crupe de hrișcă miez fi erbere 
rapidă 60 kg 120 kg

Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
329  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

6 15000000-8 Crupe de griu N2 (arnaut) 60kg 120 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
316  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

7 15000000-8 Fulgi de ovăs integrali 50 kg 100 kg
Ambalat în pachet 0.5 kg, valoare energetică 
de 375  kcal/100 g, 1580 kj/100g din materie 
primă ecologică, de calitate superioară

8 15000000-8 Fulgi de ovăs integrali cu
6-9 componente 30 kg 60 kg

Ambalat în pachet 0.5 kg, valoare energetică 
de 375  kcal/100 g, 1580 kj/100g din materie 
primă ecologică, de calitate superioară

9 15000000-8 Crupa de porumb 50 kg 100 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
327  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară
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10 15000000-8 Crupa de mei şlefuit cal.1 30 kg 60 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
348  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

11 15000000-8 Orez rotund şlefuit Crasnodar 
cal.1 70 kg 140 kg

Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
330  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

12 15000000-8 Mazăre despicată şlefuită 40 kg 80 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
359  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

13 15000000-8 Fasole alimentare 40 kg 80 kg
Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 
292  kcal/100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

14 15000000-8 Paste făinoase cornișoare 80 kg 160 kg Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 
kcal 100 g, de calitate superioară

15 15000000-8 Paste făinoase spicușor 20 kg 40 kg Ambalat în saci 10.0 kg, valoare energetică 
322 kcal 100 g, de calitate superioară

16 15000000-8 Paste făinoase tubușoare 20 kg 40 kg Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 
kcal 100 g, de calitate superioară

17 15000000-8 Paste făinoase romaniță 20 kg 40 kg Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 
kcal 100 g, de calitate superioară

18 15000000-8 Paste făinoase fl uturaș 
(băntulețe) 20 kg 40 kg Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 

kcal 100 g, de calitate superioară

19 15000000-8 Paste făinoase. Tăieţei cu ouă 
clasici Rolton 50 pachete 100 pachete

Ambalat în pachet 0.4 kg, valoare energetică 
de 298  kcal/100 g, 1250 kj/100 g din materie 
primă ecologică, de calitate superioară

20 15000000-8 Covrigi cu mac 40 kg 80 kg Ambalaţi în saci de 3,5 kg, de calitate 
superioară

21 15000000-8 Pesmeți măcinaţi 10 kg 20 kg Ambalat în pachet 0.5 kg, calitate superioară

22 15000000-8 Zahar cristal din sfeclă de 
zahar 450 kg 900 kg

Ambalat în pachet 1.0 kg, valoarea energetică 
398 kcal, /100 g, din materie primă ecologică, 
de calitate superioară

23 15000000-8 Ulei de fl oarea soarelui 150 bucăți 300 bucăți

Îmbuteliat în sticle 1.0 litru, rafi nat şi 
dezodorizat, răcit, de marca „P”, valoarea 
energetică 899 kcal, /100 g, de calitate 
superioară

24 15000000-8 Unt Crestianscoe 750 bucăți 
(150 kg)

1500 bucăți 
(300 kg)

Ambalat în pachet 0.2 kg, valoarea energetică 
661 kcal/100 g, din smântână dulce cu 
conținut de grăsime de72,5%

25 15000000-8 Ouă de găină dietice 2200 buc 4400 bucăți Ouă dietice de masa categoria B, cu greutatea 
nu mai mică de 63 gr, producţie autohtonă

26 15000000-8
Lapte de vacă pasteurizat cu 
fracţia masică de grăsime
2.5%

1500 litri 3000 litri
Ambalat în pachet 1.0 litru, valoarea 
energetică 52 kcal/100 g, calitate superioară, 
produs autohton

27 15000000-8 Chefi r cu fracție masică de 
grăsime 2- 2,5% 600 buc 1200 buc

Ambalat în pachet 0.5, cu fracție masică de 
grăsime 2- 2,5%, calitate superioară, produs 
autohton

28 15000000-8
Chefi r Bifi doc cu fructe cu 
fracție masică de grăsime 
2 – 2,5%

600 buc 1200 buc
Ambalat în pachet 0.5, cu fructe cu fracție 
masică de grăsime 2- 2,5%, calitate 
superioară, produs autohton

29 15000000-8
Produs de smântâna dulce şi 
grăsimi vegetale pasteurizat 
cu fracţie masică de 20 %

70 buc 140 buc
Ambalat în pachet 0.5 kg, valoarea energetică 
203 kcal/100 g, calitate superioară, produs 
autohton

30 15000000-8
Produs de brânza proaspătă 
cu fracţie masică de grăsimi 
minimum 5%

300 buc 600 buc
Ambalat în pachet 0.5 kg, valoarea energetică 
203 kcal/100 g, calitate superioară, produs 
autohton
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31 15000000-8 Caşcaval rusesc de calitate 
superioară 50 kg 100 kg Ambalat în pachet de ~ 7 kg, calitate 

superioară

32 15000000-8 Carne  de vită proaspătă 150 kg 300 kg Calitate superioară, produs autohton

33 15000000-8 Piept de găină fără os şi 
grăsimi, congelat 200 kg 400 kg 

Ambalat în caserole 1.0 kg, valoare nutritivă 
de 148 kcal/100 g, calitate superioară, produs 
autohton

34 15000000-8 Pulpe de găină, congelat 200 kg 400 kg
Ambalat în caserole 1.0 kg, valoare nutritivă 
de ~ 148 kcal/100 g, calitate superioară, 
produs autohton

35 15000000-8 Carne de iepure proaspătă 10 kg 20 kg Calitate superioară, produs autohton

36 15000000-8 Peşte mintai, îngheţat 75 kg 150 kg Ambalat în pachet peliculă de 5 kg, calitate 
superioară

37 15000000-8 Peşte merluciu 75 kg 150 kg Ambalat în pachet peliculă de 5 kg, calitate 
superioară

38 15000000-8 Ceai negru catifelat în 
pliculeţe de unică infuzare

100 cutii 
a câte 25 
pachete

200 cutii 
a câte 25 
pachete

Ceai negru catifelat în pliculeţe de unică 
infuzare, fără mirosuri străine, ambalat a câte 
25 pachete per cutie

39 15000000-8 Praf de cacao natural 0.75 50 pac 100 pachete Ambalat în pachet de 100 g, valoare 
energetică de 338,2 kcal/100 g

40 15000000-8 Sare pentru uz alimentar 
gema iodată 40 kg 80 kg Ambalat în pachet 1.0 kg,

41 15000000-8 Bicarbonat de sodiu pentru uz 
alimentar 0.2 kg 30 pachete 60 pachete Ambalat în cutie carton de 0.5 kg

42 15000000-8 Drojdie uscată 15 pachete 30 pachete Ambalat în pliculeț de 50 – 100 g, praf

43 15000000-8 Frunze de dafi n 15 pac 30 pachete Ambalat în pliculeţ de 10 g

44 15000000-8 Piper negru măcinat 50 pac 100 pachete Ambalat în pliculeţ 10 g

45 15000000-8 Amestec pentru repararea 
borşului (borș clasic) 80 pac 160 pachete Ambalat în pliculeţ 20 g

46 15000000-8 Sare de lămâi monohidrat 
alimentară 50 buc 100 pachete Ambalat în pliculeţ 20 g

47 15000000-8 Pătrunjel uscat 200 buc 400 pachete Ambalat în pliculeţ 6 g

48 15000000-8 Mărar uscat 200 buc 400 pachete Ambalat în pliculeţ 6 g

49 15000000-8 Condiment cu gust de legume 100 buc 200 pachete Ambalat în pliculeţ 120 g

50 15000000-8 Secretul gustului de legume 100 buc 200 pachete Ambalat în pliculeţ 120 g

51 15000000-8 Magiun de fructe. 
Calitatea întâi 50 buc 100 bucăți Borcan de sticlă  0.860 kg, valoarea energetică 

232 kcal/100 g

52 15000000-8 Gem de fructe 50 buc 100 bucăți Borcan de sticlă  0.860 kg, valoarea energetică 
232 kcal/100 g, calitate superioară

53 15000000-8 Miere artifi cială 70 buc 140 bucăți Borcan de sticlă  0.350 kg, calitate superioară

54 15000000-8 Mazăre verde conservată 150 buc 300 bucăți Borcan de sticlă  0.580 kg, valoarea energetică 
40 kcal/100 g, calitate superioară

55 15000000-8
Pastă de tomate cu fracţie 
masică de substanţe uscate 
23-27%, sterilizată

100 buc 200 bucăți Borcan de sticlă  0.500 kg, valoarea energetică 
79 kcal şi 331 kDj /100 g, calitate superioară

56 15000000-8 Oţet de masă 20 sticle 40 sticle Sticlă de 1 litru, acid acetic de uz alimentar 9%

57 15000000-8 Roşii marinate, fără oţet 30 borcane 60 borcane Borcane de sticlă 3 Litri

58 15000000-8 Castraveţi marinaţi, fără oţet 30 borcane 60 borcane Borcane de sticlă 3 Litri

59 15000000-8 Cartofi  proaspeţi 1500 kg 3000 kg În saci ~ 15-20 kg

60 15000000-8 Ceapă proaspătă 300 kg 600 kg În saci ~ 10-15 kg

61 15000000-8 Morcov proaspăt 300 kg 600 kg În saci ~ 10-15 kg
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62 15000000-8 Sfeclă roșie proaspătă 300 kg 600 kg În saci ~ 5-10 kg

63 15000000-8 Varză proaspătă 300 kg 600 kg În saci ~ 10-15 kg

64 15000000-8 Usturoi proaspăt 5 kg 10 kg În pachet de maximum 2-3 kg

65 15000000-8 Lămâie proaspătă 30 kg 60 kg În pachet de maximum 5 kg

66 15000000-8 Mere proaspete 400 kg 800 kg În cutie de carton a câte 20-25 kg

67 15000000-8 Clementine proaspete 100 kg 200 kg În lădiţe a câte 5-10 kg

68 15000000-8 Nectar multifruct cu pulpă, 
cu zahăr 150 buc 300 buc.

În tetrapac de 1 Litru, fracţie minimă a 
conţinutului de piure şi suc – 35%, valoarea 
energetică 48 kcal/100 g

69 15000000-8 Suc de roșii 50 buc 100 bucăți
În tetrapac de 1 Litru, fracţie minimă a 
conţinutului de piure şi suc – 35%, valoarea 
energetică 48 kcal/100 g

70 15000000-8 Portocale proaspete 100 kg 200 kg În lădiţe a câte 5-10 kg

71 15000000-8 Mandarine proaspete 100 kg 200 kg În lădiţe a câte 5-10 kg

72 15000000-8 Prune uscate 30  kg 60 kg În sac peliculă a câte 15 kg

73 15000000-8 Mere uscate 15 kg 30 kg În sac peliculă a câte 15 kg

74 15000000-8 Stafi de 60 pachete 120 pachete Ambalat în pliculeţ 75 g, valoarea energetică 
262 kcal/100 g

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: __4 luni __    Primăria Sireți

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original Obligatoriu

2 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind datoriile la buget - copie

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

3 Certifi cat de înregistrare - copie Emis de CÎS, confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Obligatoriu

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

5
Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identifi cată prin referire la specifi caţii 
sau standarde relevante 

• Certifi cat de conformitate sau declaraţie de 
conformitate eliberat/ eliberată de un organ de 
certifi care acreditat 
• Certifi cat de inofensivitate în cazul produselor 
alimentare de origine non-animală 
• Certifi cat sanitar-veterinar în cazul produselor 
alimentare de origine animală

Obligatoriu

6 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/
presta bunuri/servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe 
trebuie prezentate următoarele documente: 
• Autorizaţia de funcţionare – copie – confi rmată 
prin semnătura și ștampila Participantului

Obligatoriu

7
Neimplicarea în situaţiile descrise în art. 18 
al Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 
03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere completată în 
conformitate cu Formularul (F 3.5). 
• Certifi cat cu privire la situaţia contribuabilului – 
original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
sau de organul competent în ţara de reședinţă a 
operatorului economic străin (valabilitatea certifi -
catului conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova sau al organului competent în 
ţara de reședinţă a operatorului economic străin).

Obligatoriu
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8 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

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

9 Autorizaţia sanitar-veterinară

Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a 
agentului economic, a depozitelor, mijloacelor de 
transport și încăperilor de păstrare a produselor de 
origine animală și non-animală, copie confi rmată 
prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

10 Certifi cat de conformitate /(Declarația de 
conformitate– pentru produsele lactate

Copie – confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului, eliberat de Organismul de 
certifi care acreditat în sistemul Naţional de 
Acreditare - confi rmată prin ștampila și semnătura 
participantului

Obligatoriu

11 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: __ Primăria Sireți __________
b) Adresa: ___ str.Mihai Eminescu_1_______________
c) Tel: _(0237)__61033__
d) Fax: _(0237)__71191__
E-mail: clsireti@gmail.com           boaghi.leonid@gmail.com
Numele și funcţia persoanei responsabile: __ Boaghi Leonid ________

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- până la: ora 14:00 
- pe: [data] 13.02.2017
- pe adresa: str. Mihai Eminescu_1, Primăria Sireți, biroul nr.3  

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

Ofertele alternative vor fi  respinse.

Ofertele în care nu va fi  descifrat desășurat specifi carea tehnică deplină solicitată, standarde de 
referinţă menționate în tabelul de mai sus vor fi  respinse.

Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30  zile

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 ani

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

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: ______250 000______
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Cererea ofertelor de prețuri 144-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria com. Vărăncău

2. IDNO: 1007601003482

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertei de prețuri

4. Obiectul achiziției:  produse alimentare simestrul I, anul 2017

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produse alimentare

conform necesităţilor  Primariei com. Vărăncău 

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15811100-7 Pîine albă bucăți 1800 Pîine ambalată, feliată, 0750 gr

2 15811100-8 Pîine de secară bucăți 1000 Pîine ambalată, feliată, 1000 kg

3 15850000-1 Paste făinoase pachet 110 Figurate, la pachet de 1 kg

4 15112000-6 Fileu de găină pachet 140 Congelată, la pachet de 1 kg, md, GOST 25391-82

5 15625000-5 Crupe de griș pachet 110 Ambalate la pachet de 1 kg

6 03211900-2 hrișcă pachet 110 Ambalate la pachet de 1 kg

7 03221220-4 Mazăre verde conservată borcan 60 Borcane de 720 gr, GOST 3343-89

8 15332200-6 Magiun din fructe borcan 60 Borcane de 720 gr, Gost 6299MB5061-89

9 15530000-2 unt pachet 135 La pachete de 200 gr, 72%, GOST 37-91

10 15542000-9 brînză pachet 140 De vacă grăsimea de 20%, 200 gr, PTMD - 67

11 15512100-6 smîntînă pachet 70 20%, 500 gr, TU 10002,789,09,89

12 03142500-3 ouă bucăți 2800 De găină dietice, SM -89

13 15810000-0 covrigi pachet 130 Cu adaos de mac, ambalaj 1 kg

14 15863200-7 Ceai pachet 190 Negru cu fructe cîte 25 pachețele 

15 15863200-7 ceai pachet 16 Negru, Lipton, cîte 25 pachețele

16 15841100-5 cacao pachet 30 Pudră, neagră, cîte 100 gr

17 15811200-8 Chifl e bucăți 1500 Cu magiun , 70 gr

18 15821200-0 biscuiți Pachet 110 Cu gust de lapte topit, la pachet de 1 kg, GOST 
15810-96

19 15821200-1 biscuiți pachet 70 De ovăs, fără adaos, la pachet de 1 kg

20 15800000-6 Borș acru pachet 80 Borș acru alimentar

21 15800000-6 Frunze da dafi n pachet 85 Pachet de 10 gr

22 15550000-0 chefi r pachet 400 La pachet tetrapac, 1 l, GOST 4929-84

23 15550000-0 bifi doc pachet 180 Tetrapac, 05l

24 03211900-0 Fulgi de gercules pachet 150 Ambalat pachet de 1 kg, fără de adaos
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25 15321000-4 Suc natural pachet 150 Mere, Ambalaj tetrapac, 1 l

26 15321000-4 Suc de fructe borcane 350 Borcane de 3 l

27 15551300-8 iaurt pachete 600 Pachete,  2,7%, 70 gr

28 15850000-1 tăeței pachete 50 La pachet de 1 kg

29 03221220-0 Mazăre uscată pachet 50 Întreagă, la pachet de 1 kg

30 15614100-0 orez pachet 110 Întreg, ambalat la 1 kg

31 03211000-3 Crupe de gîu pachet 110 Ambalat la 1 kg

32 03211000-3 Crupe de orz pachet 70 Ambalat la 1 kg

33 14420000-1 Sare iodată pachet 55 Ambalat de 100 gr

34 14410000-8 Sare geamă pachet 30 Ambalat la

35 15331427-6 Pastă de roșii borcane 55 borcane de 0,7 l, 25%, GOST 3343-89

36 15800000-6 Tocană de dovlegi borcane 30 Borcane de 400 gr

37 15421000-5 Ulei sticle 65 Rafi nat, de 1 l

38 15411200-4 ulei sticlă 20 Nerafi nat, de 1 l

39 15612210-0 Făină de porumb pachet 80 Calitate superioară, Pachet de 1 kg

40 15612100-2 Făină de grîu pachet 130 Calitate superioară, Pachet de1 kg

41 15119600-1 Pește pachet 75 Fileu, congelat, la 1 kg

42 15800000-6 pește kg 180 Hec, congelat, fără cap, 0,3 kg GOST 20057-96

43 15542000-9 cașcaval kg 45 Ruskii, 45%, la kg

44 15872200-3 Secretul gustului pachet 30 Pachet de 70 gr

45 15613311-1 Crupe de porumb pachet 90 Ambalaj de 1 kg

46 15831000-2 zahăr pachet 700 Pachet de 1 kg

47 15871100-5 oțet sticle 30 De mere, 1 l

48 15800000-6 Sare de lămîie pachet 40 100gr

49 15800000-6 halva pachet 30 Fără de adaos

50 15322300-4 zefi r pachet 30 La kg, alb

51 15800000-6 Sodă alimentară pachet 15 Alimentară1kg

52 15831000-2 Zahăr pachet 30 Pudră 100 gr

53 15620000-1 Praf de copt pachet 30 alimenatr

54 15511100-4 lapte pachet 2000  Pasterizat, la pachet de 1 l pachet de , 2,8%, lapte 
de capră

55 15112000-7 Pulpă de găină kg 350 Congelate, la kg GOST 25391-82, de fi erbere 
rapidă, ct. I

56 15111100-9 Carne de vită kg 85 Proaspătă, marcă fără or. GOST 779-55

57 15331400-1 Gem de caise borcane 85 Borcane 310 gr

58 15331400-1 Porumb dulce borcane 60 Borcane de 420 gr.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: pînă  la 01.07.2017, conform 
grafi cului, cu transportul vînzătorului pînă la depozitul Autorității contractante
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta În original, cu semnătora și ștampila 
particpantului Da

2 Date despre participant Confi rmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului da

3 Certifi cat de înregistrare Copia emisă de Camera Înregistrării de Stat da

4 Certifi catde efectuare sistematică a plății 
impozitelor Copia eliberată de IFRM da

5 Certifi cat de conformitate sau declarația de 
conformitate

Eliberat de Organul Național de verifi care a 
conformității produselor da

6 Pașaport sanitar al transportului Copia confi rmată prin ștampila și semnătura 
participantului, eliberat de CMP da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:  Primăria com. Vărăncău
b) Adresa: r. Soroca, primăria com. Vărăncău
c) Tel: 23078648, 23078536
d) Fax: ______________
e) E-mail: _____________
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: 

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 13.02.2017
- pe adresa: r. Soroca, primăria com. Vărăncău

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț pe poziții

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

12. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 170000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 145-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Lozova

2. IDNO: 1008601000248

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

4. Obiectul achiziției:  Achiziționarea tractorului multifuncțional universal (buldoexcavator) uzat

5. Cod CPV: 16720000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Tractorului multifuncțional universal  (buldoexcavator)  uzat
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei Lozova
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

 Proectul PNUD în R.M. „Migrație și Dezvoltare Locală Integrată”.  

 Contribuția cetățenilor
[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 16720000-8

Tractor  
multifuncțional 

universal 
(buldoexcavator)  

uzat

1

1 Categoria vehicolului - Tractor multifuncțional 
universal (buldoexcavator)
2  Anul producerii – 2002 și mai sus
3 Sistem de rulare – 4roți egale în diametru
4  Model vehicolului – JCB,New Holland, Komatsu,Cat 
sau echivalent –Ferex,Case,  
5   Ore de lucru -  max.10 000 ore
6   Termen de garanție oferit -  Nu mai puțin de 6 luni
7  Greutate -  De la 7 000 kg
8  Puterea motor -  de la 70 c.p.
9  Tip compustibil -  Diesel
10  Cutia de viteză -  Mecanică, manuală
11  Tip tracțiune -  4wd
12  Cupa încărcare/ lamă împingere față -  4x1, 
multifuncțională
13  Cupa excavare -  600mm (lățime)/400mm (opțional)
14  Brați telescopic -  Da
15  Furci pentru palete -  Opțional
16  Starea tehnică -  Bună și funcțională 100%
17  Testare tehnică -  Valabilă 
18  Cartea de deservire -  Prezentă
19  Trusă medicală și stingător -  Da
20  Cheie pentru roți -  Da

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Februarie – 2017, s. Lozova  Primăria
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certifi cat de înredistrare Copie confi rmată prin semnătură și ștampila ofertantului obligatoriu
2 Date despre participant original obligatoriu
3 Oferta oridinal  obligatoriu

4 Fotografi i ale echipamentului Foto față/spate/lateral stînga/lateral dreapta/cabină. 
În format fi zic sau electronic obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Lozova
b) Adresa: R-n Strășeni,com. Lozova str. Ștefan cel Mare 27
c) Tel: 076 076 020
d) Fax: 0 237 47 027
e) E-mail: secretariarlozova@gmail.com
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Sturza Ion

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 13.02.2017
- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 

Primăria Lozova R-n Strășeni,com. Lozova str. Ștefan cel Mare 27, Viceprimarul
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau 
prețul cel mai scăzut]. Prețul cel mai scăzut

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

12. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]  
Nu se cere
Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de -%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  397 000,00 lei M.D.
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ACORD-CADRU 5-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. IDNO: 1006601003566 -Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

3. Tip procedură achiziție: ACORD - CADRU

4. Obiectul achiziției: servicii de transport aerian internațional de pasageri pentru anul 2017

5. Cod CPV: 60420000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 26.12.2016

7. Această invitaţie la Acord - Cadru este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de transport 
aerian internațional de pasageri pentru anul 2017, conformnecesităţilorAgenției  Naționale pentru 
Reglementare în Energetică (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată 
suma necesară din: mijloacele proprii.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
Acord – Cadru  privind prestarea  serviciilor:

Co
d 

CP
V

Nr. Denumirea serviciilor solicitate Unitatea 
de măsură

Cantitatea
și locul livrării/

prestării lor

Agenția Națională 
pentru Reglementare 

în Eneregtică

Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

60
42

00
00

-8

1 Chișinău - VIENNA – Chișinău

Buc.

minim 10 – maxim 
100 bilete conform 

acordului-cadru, 
minim 1- maxim 

20 bilete conform 
Acordului-cadru 

subsecvent,    
Locul prestării: ANRE, 

str. Columna 90

2 Chișinău – BRUXELLES – Chișinău 
3 Chișinău – KIEV – Chișinău
4 Chișinău – MOSCOVA – Chișinău 
5 Chișinău-STRASBOURG-Chișinău
6 Chișinău-RIGA-Chișinău
7 Chișinău- BRATISLAVA –Chișinău
8 Chișinău- ISTAMBUL –Chișinău
9 Chișinău- PARIS -Chișinău

10 Chișinău- BUDAPESTA –Chișinău
11 Chișinău- ATENA -Chișinău
12 Chișinău- FRANCFURD PE MAIN -Chișinău
13 Chișinău- TALLIN -Chișinău
14 Chișinău- BUCUREȘTI –Chișinău
15 Chișinău- BERLIN -Chișinău
16 Chișinău- ROMA -Chișinău
17 Chișinău- VILNIUS -Chișinău
18 Chișinău- BAKU-Chișinău
19 Chișinău- PRAGA -Chișinău
20 Chișinău- TBILISI -Chișinău
21 Chișinău- LUXEMBURG -Chișinău
22 Chișinău- Varșovia -Chișinău
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8. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației fi nale:11 luni (pînă la 
31.12.2017), Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică .

- Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Denumirea documentului/cerinței
a) Certifi cat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul 

Dezvoltării Informaţionale), confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
b) Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie – eliberat de 

Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certifi catului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova);

c) Certifi cat de atribuire a contului bancar – copie - confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului.

d) Formularul ofertei (F3.1);
e) Formularul informativ (F3.3);
f ) Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4);
g) Formularul F 4.1 – completat și semnat;
h) Formularul F 4.2 – completat și semnat;
i) Ultimul raport fi nanciar – copie – confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului.
j) Licenţa de activitate- copie –confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului, se prezintă 

atunci, cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale.

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:
a) Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii 

Participantului – eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care refl ectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani;

b) Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor administrative și disciplinare faţă de funcţionarii 
Participantului – original – eliberat de Participant, care refl ectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor administrative și disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;

c) Certifi cat care confi rmă modalitatea și criteriile de calculare a preţului – original – eliberat de 
Participant;

d) Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile și serviciile propuse, confi rmată prin semnătura și 
ștampila Participantului;

e) Recomandaţii – original;

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

9. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
Adresa: mun. Chișinău, str.Columna 90
Tel: 022 852 960
Fax:  022 852900
E-mail:vvaratic@anre.md
Numele și funcţia persoanei responsabile:Novacova Zinaida
- Plata pentru Setulde documente: nu se aplică
- Setul de documente poate fi  găsit:  pe site-ul Agenției Nașionale pentru Reglementare în 

Energetică: www.anre.md, compartimentul: Anunțuri, AchiziţiiPublice.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
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cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:
- pînă la: 10:00
- pe: 24.02.2017
- pe adresa: mun. Chișinău, str.Columna 90, et.2, bir.217

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

10. Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al Ministerului Justiției al Republicii Moldovași a reprezentanţilor Participanţilor la Acordul-Cadru.

pe adresa: mun. Chișinău, str.Columna 90

Garanția pentru ofertă:nu se aplică

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

11. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  650000 LEI 

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu Ciobanu

LPnr. 17/01
Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa bd. Ștefance Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Telefon/fax 0 (241) 26286
Membru al grupului de lucru, 
responsabil de procedura de achiziţie COROIAN DORIN

Obiectulachiziţiei

Servicii de elaborare a proiectuluitehnic
„Apeductul magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei- 
Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și 
rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, 
Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”

Cod CPV 71242000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd. Ștefance Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd. Ștefance Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei și de achitare pentru documente: nu se aplică

Termenul de depunere a ofertelor 07.03.2017, ora 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţiepublică 07.03.2017, ora 10:00
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În atenția autorităților contractante

În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modifi cări prin 
LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modifi cările date vin sa simplifi ce desfășurarea 
procedurilor de achiziții publice.

Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul 
central și nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre 
Agenția Achiziții Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani lega-
te de deplasarea la Agenție, autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe 
suport de hârtie, vor prezenta anunțurile de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor 
Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic prin poșta electronică (de la adresele de e-mail 
ofi ciale ale autorităților contractante). 

1. Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.
Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi  prezentat exclusiv prin poșta electronică la 

e-mail: bap@tender.gov.md (link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:
a)  Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certifi cată cu certifi cat di-

gital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau
b)  Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al docu-

mentului nu poate fi  semnat electronic) plus documentul în format Word.

Atenție!!!  Toate mesajele urmează să fi e transmise de pe adresa electronică ofi cială a autorității 
contractante.

2. Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.
Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anu-

larea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezen-
tate către AAP în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii 
deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

Darea de seamă va fi  prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md 
(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a)  formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certifi cată cu certifi cat digi-
tal eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau

b)  Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în care formatul Word 
al documentului nu poate fi  semnat electronic).

Atenție!!!  Toate mesajele urmează să fi e transmise de pe adresa electronică ofi cială a autorității 
contractante.

3. Înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale.
După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi  prezentat la Tre-

zorerie doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de 
AAP si plasata pe pagina web a Agenției la rubrica Contracte atribuite:http://tender.gov.md/ro/
contracte-atribuite.

Atenție!!!  Contractele de achiziții public vor fi  înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea 
de către Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării 
de seamă.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin interme-
diul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne ne-
schimbată.
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Program de audiență a conducerii:

Audienţa cetăţenilor:

Director
Ruslan Malai

- în prima și a treia zi de luni a lunii,
de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct
Ghenadie Grib

- în a doua zi de luni a lunii,
de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct
Valeriu Secaș

- în a patra zi de luni a lunii,
de la 14-00 pînă la 17-00

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă se efectuează zilnic în anticamera AAP,  tel: 022 23-42-80

 
LINIA FIERBINTE ANTICORUPȚIE 

022-73-73-70  

anticoruptie@tender.gov.md

PRAGURI SI TERMENE DE REPER
OA Bunuri Servicii Lucrări

Praguri
LP ≥ 400 mii ≥ 1,5 mln

COPF 80-150 mii 100-200 mii
COP 150-400 mii 200 mii - 1,5 mln

Termene de publicare/depunere a ofertelor
LP 20 zile( ≥ 2,3 mln/90 mln din 31.12.2020 -  52 zile)

COPF 7 zile 12 zile
COP 7 zile 12 zile

Termenele pentru încheierea contractelor (așteptare)
≥ 2,3 mln/90 mln 11 zile 
<  2,3 mln/90 mln 6 zile

Clarifi cări - să nu depășească 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, 
dar pina la depunerea/deschiderea ofertelor:

≥ 2,3 mln/90 mln 6 zile
Licitație restrânsă / Procedură negociată cu publicare 4 zile

<  2,3 mln/90 mln 3 zile
COP 1 zi

Publicarea anunțului de intenții 30 zile de la aprobarea bugetului instituției
Aprobarea planului de achiziții 15 zile de la publicarea anunțului de intenție

Publicarea planului de achiziții 15 zile de la aprobarea planului de achiziție sau 
5 zile după modifi carea planului

Publicarea anunțului de atribuire a contractului de a. p. 30 zile de la încheiere
Informarea despre rezultatele procedurii de achiziție 3 zile

Prezentarea DS la AAP 5 zile




