
1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1521 FEBRUARIE 2017, MARŢI

CUPRINS:

Anunturi de intentie
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI ......................................................................................................................3
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI ..................................................................................................................................................................3
Ministerul Finanţelor .......................................................................................................................................................................................6
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .......................................................................................................................................6
I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA ...........................................................................................................................................6
I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ.................................................7
CRSoroca ................................................................................................................................................................................................................7
PRIMĂRIA ORAŞULUI CRIULENI ..................................................................................................................................................................7
AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA ................................................................................................................7

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

17/00443  Cod CPV 33100000-1 - consumabile pentru secția Endoscopie și Ultrasonografi e a IMSP SCR 
 pentru anul 2017 - CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ......................................8
17/00499  Cod CPV 50112000-3 - achiziționarea serviciilor de reparație și de întreținere a unităților de transport din 

cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2017 - INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT 
 DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA ..............................................................................8
17/00513  Cod CPV 35000000-4 - echipament pentru salvatori şi pompieri - Serviciul Protecției Civile și 
 Situațiilor Excepționale al MAI ....................................................................................................................................................9
17/00549  Cod CPV 45000000-7 - Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 214 Pîrjota - Borosenii Noi - Mihăileni, 
 km 5+300-6+100 - PREŞEDINTELE RAIONULUI RÎŞCANI ...................................................................................................9
17/00552  Cod CPV 34110000-1 - Procurarea automobilului - PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞOLDĂNEŞTI  .................................. 10

Anunturi de modifi care/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa
Anunt de modifi care - La Licitaţie publică nr. 16/03794 din 27.02.2017 cu privire la achiziţia de Soluție pentru efi cientizarea 
procesului de licențiere, autorizare și notifi care, bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, sau echivalentul, precum şi a 
serviciilor de implementare aferente, cod CPV - 48422000-2, conform necesităţilor autorităţii contractante Banca Nationala a 
Moldovei. ................................................................................................................................................................................................................ 10
Anunt de modifi care - La Licitaţie publică nr. 17/00379 din 28.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea semafoarelor 
și a lucrărilor de instalare conform necesităților Primăriei mun.Bățli , cod CPV - 34996100-6, conform necesităţilor autorităţii 
contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI. ................................................................................................................................................... 11
Anunt de modifi care - La Licitaţie publică nr. 17/00393 din 28.02.2017 cu privire la achiziţia de proteze vasculare conform 
Planului Național pentru secția Chirurgie Vasculară în cadrul IMSP SCR, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor autorităţii 
contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE. ...................................................................................... 11
Anunt de modifi care - La Licitaţie publică nr. 17/00501 din 10.03.2017 cu privire la achiziţia de UNIFORMA SISTEMULUI 
PENITENCIAR , cod CPV - 35812000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Instituțiilor Penitenciare. ....... 11
Anunt de modifi care - La Licitaţie publică nr. 17/00508 din 10.03.2017 cu privire la achiziţia de Reparația capitală a blocului 
nr.2 în LT “Lucian Blaga” din mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți., cod CPV - 
45453000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI. ................................................................... 11
Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00197 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de 
achizitionare produse alimentare, cod CPV - 03000000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA ORAŞULUI 
DURLEŞTI. ............................................................................................................................................................................................................... 12
Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00418 din 07.03.2017 cu privire la achiziţia de 
Automobil, cod CPV - 34110000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞOLDĂNEŞTI. ....................... 12

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri
17/00123  Cod CPV 39800000-0 - Bunuri igienico-sanitare - Banca Nationala a Moldovei ................................................... 12
17/00330  Cod CPV 60420000-8 - Bilete avia - MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ..................................... 12



2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1521 FEBRUARIE 2017, MARŢI

17/00522  Cod CPV 80620000-6 - Servicii de tragere la ţintă din arma de foc pentru anul 2017 - 
 Banca Nationala a Moldovei ..................................................................................................................................................... 13
17/00531  Cod CPV 39831200-8 - Produse de curățat, igienă și menaj - I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI ............. 13
17/00538  Cod CPV 37440000-4 - Achiziționarea utilajului sportiv - IP USMF Nicolae Testemițanu .................................. 13
17/00540  Cod CPV 39830000-9 - Detergenți și produse igienice - I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ 

MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ ........................................................................................................................... 14
17/00542  Cod CPV 31434000-7 - Acumulatoare pentru stații radio Motorola - SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 DE STAT ............................................................................................................................................................................................ 14
17/00544  Cod CPV 09100000-0 - produse petroliere - IP “Capitania portului Giurgiulesti” ................................................. 14
17/00547  Cod CPV 03000000-1 - Produse alimentare (legume, ouă) pentru trimestru II al anului 2017 - 
 I.M.S.P. DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE ..................................................................................................... 15
17/00548  Cod CPV 15000000-8 - achizitionarea produselor alimentare - PRIMĂRIA ORAŞULUI CRIULENI ................... 15
17/00550  Cod CPV 45000000-7 - Reparaţia drumului împietruit cu adaos de material nou L 91 Mihaileni - Nicoreni, 

km 0+000-3+400 - PREŞEDINTELE RAIONULUI RÎŞCANI ................................................................................................ 16
17/00553  Cod CPV 39715200-9 - Bunuri pentru reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii Inspectoratului 

de Politie - CRSoroca ................................................................................................................................................................... 16
17/00555  Cod CPV 33100000-1 - achiziționarea testelor necesare diagnosticării și confi rmării infecției cu HIV - 
 CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ......................................................................... 16
17/00556  Cod CPV 32354100-0 - Filme radiologice pentru aparat Digital Brivo DR-F - IMSP SR Hînceşti ...................... 17
17/00566  Cod CPV 30197644-2 - Hîrtie xerografi ca - IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ  ................................... 17

 Anunturi de modifi care/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri
Anunt de modifi care - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00433 din 23.02.2017 cu privire la achiziţia de Instalare 
sistemului de Paza tehnică și Paza antiincendiu funcțională cu preluarea sistemelor spre prestarea serviciilor de paza tehnică 
pentru 10 luni., cod CPV - 79710000-4, conform necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale. ............... 18
Anunt de modifi care - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00536 din 24.02.2017 cu privire la achiziţia de Produse 
Alimentare pentru semestrul I, cod CPV - 15800000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Academia Stefan cel Mare 
a MAI ........................................................................................................................................................................................................................ 18

Proceduri prin licitatie deschisa

72/17  Cod CPV. 45247130-0 retele de alimentare cu apa si canalizare din s. Peciste, r-nul Rezina - Primaria 
Peciste Rezina ................................................................................................................................................................................ 20

Anunturi de modifi care/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisa

Anunt de anulare - Se anulează Licitația publică Nr. 53/17 din 07.03.2017 cu privire la achiziționarea serviciilor 
de supraveghere sanitar-veterinară Cod CPV: 85200000-1 conform necesităților Direcţia Raională pentru Siguranţa. ........................ 23

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri

219-op/17 Cod CPV. 09111100-1 carbune - Gimnaziul Branite Riscani .................................................................................... 25
220-op/17 Cod CPV. 15800000-6 Produse alimentare I.E.T. sat. Struzovca - Primaria Sturzovca Glodeni .................... 27
221-op/17 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017 - Liceul Teoretic Stefan 

Holban Carpineni Hincesti ..................................................................................................................................................... 33

 Anunturi de modifi care/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri

Anunt de anulare - Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 187-op/2017 din 22.02.2017 cu privire la 
achiziționarea autoturizm Cod CPV: 34100000-8conform necesităților Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Cantemir. ... 36

 



3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1521 FEBRUARIE 2017, MARŢI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Denumirea autorității contractante : DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT TINERET ȘI SPORT CĂLĂRAȘI
Adresa OR.CĂLĂRAȘI  STR.BIRUINŢA  1
Relaii de contact Tel.  0-244-2-63-34
Fax 0-244-2-07-17 e-mail    chicuzina@gmail.com
Nr. 
crt Expunerea obiectului de achiziție Codul CPV Valoarea estimată 

fără TVA (lei)
Procedura de achiziție 

aplicabilă
BUNURI

1 Achiziționarea de cărbune pentru școlile 
subordonate DÎTS 09111100-1 520000 Licitație Publică

SERVICII

2
Achizitionare  servicii auto privind deplasarea 
elevilor pe rutele Cabaiesti-Horodiste, Ilinițchi-
Niscani-Călărași și Paulesti-Niscani-Călărași

60130000-8 530000 Licitație Publică

ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Relaţii de contact: Tel: 023154623
Fax: 023154623 e-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru

Nr.
crt. Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

Bunuri

1
Legume, fructe și ouă de pasăre pentru 
instituțiile  preşcolare pe perioada 
trimestrului II

03200000-3 416666,66 Licitație 
publică februarie

2
Legume, fructe și ouă de pasăre pentru 
instituțiile  preşcolare pe perioada 
trimestrului III

03200000-3 333333,33 Licitație 
publică mai

3
Legume, fructe și ouă de pasăre pentru 
instituțiile  preşcolare pe perioada 
trimestrului IV

03200000-3 441666,66 Licitație 
publică august

4
Legume, fructe și ouă de pasăre pentru 
instituțiile preşcolare pe perioada 
trimestrului I a. 2018

03200000-3 500000,00 Licitație 
publică noiembrie

5 Produse alimentare pentru instituțiile 
preşcolare pe perioada semestrului II 15000000-8 6539500,00 Licitație 

publică aprilie

6
Produse alimentare pentru instituțiile 
preşcolare pe perioada semestrului I 
a. 2018

15000000-8 7666666,66 Licitație 
publică octombrie

7 Produse petroliere 
(Benzină  Ai 95 – 26970 l, Ai-92 – 5000 l) 09000000-3 462200,00 Licitație 

publică decembrie

8 Combustibil solid (cărbune, lemne) 09111100-1 426416,00 Licitație 
publică august

9 Achiziţionarea vehicolelor de colectare a 
deșeurilor menajere solide 34144511-3 3556500,00 Licitație 

publică februarie

10 Achiziţionarea containerelor pentru 
acumularea deșeurilor din metal 34928480-6 1345500,00 Licitație 

publică februarie
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Nr.
crt. Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

11
Achiziţionarea, transportarea și instalarea 
a utilajului pentru terenuri de joacă 
pentru copii

37535200-9 708300,00 Licitație 
publică februarie

12 Achiziţionarea echipamentului  rutier 34144400-2 4916600,00 Licitație 
publică martie

13 Achiziţionarea autoturnului telescopic 34144211-0 1833300,00 Licitație 
publică martie

14
Achiziţionarea tractoarelor, a remorcii 
pentru tractor și a utilajului special 
pentru tractoare

34138000-3 793200,00 Licitație 
publică martie

15 Materiale pentru reparație curentă 44000000-0 808500,00 Licitație 
publică februarie

16 Materiale și obiecte de uz gospodăresc 39000000-2 815125,00 Licitație 
publică martie

17 Tehnica  de calcul, de multiplicare şi 
orgtehnica 30000000-9 1438583,33 Licitație 

publică aprilie

18 Mobilă (dulap, scaune, bănci, masă) 39000000-2 595333,33 Licitație 
publică aprilie

19 Utilaj  tehnologic pentru blocul  
alimentar 39310000-8 839333,33 Licitație 

publică aprilie

20 Rechizite de birou 30192000-1 259416,66 Licitație 
publică ianuarie

Lucrări

1 Reparaţia capitală și întreţinerea 
ascensoarelor în mun. Bălţi 50750000-7 1108300,00 Licitație 

publică februarie

2
Reparaţia capitală a trotuarelor și a părţii 
carosabile a str. Mircea cel Bătrîn (de la 
str. M. Viteazul pînă la str. Pușkin)

45233142-6 3343900,00 Licitație 
publică februarie

3 Reaparaţia capitală și extinderea 
str. Lesecico (str. Conev - Bulgară) 45233142-6 2577100,00 Licitație 

publică februarie

4

Întreținerea părţii carosabile a străzilor 
magistrale ale municipiului (străzilor la 
nivelul a întregului oraș) cu beton asfaltic 
(Gagarin, Colesov – de la str. Decebal pînă 
la str. P Boţu, Aerodromului, Strîi, P. Boţu, 
Chişinăului, M. Viteazul – de la str. Ștefan 
cel Mare        în direcţia str. Mircea cel 
Bătrîn, Dostoevski)

45233142-6 2298830,00 Licitație 
publică februarie

5

Întreținerea părţii carosabile a străzilor 
municipale amplasate între cartiere cu 
beton asfaltic (Sadovaia, Moscovei, Sf. 
Nicolai, Colesov 17-23, Ostrovski – de la 
str. Calea Ieșilor pînă la str. Victoriei)

45233142-6 1642000,00 Licitație 
publică februarie

6

Întreținerea trotuarelor prin reparația 
curentă (de la podul pentru pietoni din 
str. B. Glavan pînă la str. Ștefan cel Mare, 
de la podul pentru pietoni din str. B. 
Glavan pînă la str. Victoriei, str. Colesov – 
de la str. Decebal pînă la str. P. Boţu, str. 
Ștefan cel Mare – de la staţie „Centru” în 
direcţia „Molodovo”

45233142-6 2298830,00 Licitație 
publică februarie
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Nr.
crt. Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

7

LT “L. Blaga” – (contract pentru 2 ani)
Reparaţia capitală a bloc.II (ateliere).
I.Lucrări de construcție generală:
- montarea acoperișului cu învelitori din tablă 
profi lată -492 m2

- instalarea geamurilor din aluminiu 59m2

- instalarea ușilor din profi luri de aluminiu 
-25m2

- instalarea ușilor din lemn interioare – 31m2

- Podele – 368,9m2

- Instalarea tavanelor din ghips- carton - 
368,9m2

II.Instalarea rețelelor interioare și 
exterioare de apă și canalizare
- Țeavă din material plastic – 168m
- Țeavă din polietilenă-173m
- Robinete cu diferite funcții- 48 buc
III.Instalarea sistemului de încălzire cu 
ventilare
- radiatoare din fontă-56,83m2

- robinete de trecere -166buc
- montarea ventilatoarelor axiale de fereastră- 
2 buc.
IV.Instalarea rețelelor electrice cu 
ventilare interioare și exterioare
V. Amenajarea teritoriului 100m2

45000000-7
3191275,00

(a.2017 -
1869166,66)

Licitație 
publică februarie

8

LT “V. Alecsandri” – (contract pentru 2 ani)
Reparația capitală a cantinei școlare.
Lucrări de reparație cu suprafața 405,8 м2  
cu schimbarea rețelelor de apă- 60м, de 
canalizare - 25 м, utilajului electrotehnic, 
instalarea sistemului de semnalizarea 
antiincendiară, ventilației.

45000000-7
1542391,33

(a.2017 – 
1296583,33)

Licitație 
publică februarie

9

LT “M. Eminescu” - Sala de sport (proiectare/
montaj/construcții). 
Edifi ciu din cadru și piatră 12x36, cu 
suprafața totală 617,3 м2, V =3403,0 м3, cu 
încaperile auxiliare și rețelele de inginerie

45000000-7 1504166,66 Licitație 
publică mai

10

LT “G.Coșbuc” - Reparaţia  capitală a 
blocurilor sanitare, schimbarea rețelelor 
de apă și canalizare 
1. Înlocuirea conductelor ascendente și 
rețelelor de apă de distribuție – 450 m și 
de canalizare  - 490 m2

2. Reparație capitală a WC cu schimbarea 
utilajului sanitar  – 210 m2

3.Schimbarea rețelelor externe  – 100 m2.

45000000-7 2003833,33 Licitație 
publică mai

Servicii

1 Serviciile de alimentare gratuită a elevilor 
în școli pentru a. 2018 55524000-9 7370833,33 Licitaţie 

publică noiembrie
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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)

Servicii

1 Servicii de mentenanță, asistență și dezvoltare a 
Sistemului Informațional de Management Financiar 72500000-0 4167000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, c/f: 1007601001123
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Persoana de contact: Osman Rodica Telefon: 022-574-519
Fax: 022729725 E-mail: sap@cnsp.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Reactivi chimici 24000000-4 350000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

2 Utilaj medical și frigorifi c 33100000-1 450000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

3 Reagenți pentru efectuarea reacțiilor 
imunoenzimatice și polimerizare în lanț 33141625-7 400000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

4 Medii nutritive 33690000-3 200000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

5 Preparate diagnostice și discuri cu antibiotice 33690000-3 200000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

6 Ascensor, lucrări de demontare și montare a 
ascensorului 34000000-7 650000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

7 Mijloace de transport pentru CSP-uri 34100000-8 2500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

8 Veselă de laborator 38000000-5 300000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA, c/f: 1004600050558
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Persoana de contact: Covali Vitalie Telefon: 02240838
Fax: 022406838 E-mail: achizitii.trm@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Carburanti 09000000-3 964700.00 Licitaţie 
publică

2018
Trimestrul IV

Servicii

2 suport tehnic pentru sistemul integrat Avid iNews 72267100-0 758100.00 Licitaţie 
publică

2018
Trimestrul IV

3 Servicii paza 79713000-5 768100.00 Licitaţie 
publică

2018
Trimestrul IV
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ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ, c/f: 1015600032824
Adresa: Republica Moldova, 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)

Lucrări

1 Lucrări de construcţie a Punctului de Asistenta 
Medicala Urgenta din s. Ivancea, r. Orhei 45216125-6 4111230.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
CRSoroca, c/f: 1007601010699
Adresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare 5
Persoana de contact: Staviţa Galina Telefon: 0230 22088
Fax: 0230 22098 E-mail: galina.stavita@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1 Reparația și întretinerea drumurilor publice locale 
din r. Soroca 45233000-9 5000000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
PRIMĂRIA ORAŞULUI CRIULENI, c/f: 1007601009093
Adresa: Republica Moldova, CRIULENI, or. Criuleni, str. Biruinţa bd. 12
Persoana de contact: Zolotco Alexandru Telefon: 024820601
Fax: 024822745 E-mail: zolotcoalexandru@yahoo.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 produse alimentare pentru gradinita 15000000-8 230000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA, c/f: 1016601000153
Adresa: Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2
Persoana de contact: Mavrodi Nicolai Telefon: 029822693
Fax: 029822693 E-mail: adr.utag@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1

Servicii responsabil tehnic pentru reparația a 
drumului în cadrul proiectului ”Dezvoltarea 
infrastructurii și accesului rutier la incubatorul de 
afaceri din orașul Ceadîr-Lunga”

71520000-9 93930.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II
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Tip proceduri: Licitaţie publică
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00443
Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 

SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1

Telefon/fax 022884325
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei consumabile pentru secția Endoscopie și Ultrasonografi e a 
IMSP SCR pentru anul 2017

Cod CPV 33100000-1

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 14.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17802692 

Licitaţie publică Nr. 17/00499
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 Melnciuc Ion

Obiectul achiziţiei
achiziționarea serviciilor de reparație și de întreținere a 
unităților de transport din cadrul Serviciului Fiscal de Stat 
pentru anul 2017

Cod CPV 50112000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, etj. II
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 222500
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222500
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Cont de decontare 222500
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222500
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222500
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222500
Termenul de depunere a ofertelor 14.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17894987 

Licitaţie publică Nr. 17/00513
Autoritatea contractantă Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Adresa mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Telefon/fax 022 220362
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CURNIC ANGELA
Obiectul achiziţiei echipament pentru salvatori şi pompieri
Cod CPV 35000000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, mun.
Chisinau, str.Gh.Asachi nr.69, bir.26

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210105065250150
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210105065250150
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210105065250150
Termenul de depunere a ofertelor 14.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17923688 

Licitaţie publică Nr. 17/00549
Autoritatea contractantă PREŞEDINTELE RAIONULUI RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, Rîşcani, Rîşcani, str. Independenţei 44
Telefon/fax 0(256)2-48-45
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TAŞCIUC LILIANA

Obiectul achiziţiei Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 214 Pîrjota - Borosenii Noi - 
Mihăileni, km 5+300-6+100

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Or.Rîşcani, str.Independenţei, 38, etaj IV, bir.53.
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Rîşcani, Rîşcani, str. Independenţei 44
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:
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Cont de decontare 220100000009829
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226623
Termenul de depunere a ofertelor 14.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17992200 

Licitaţie publică Nr. 17/00552
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞOLDĂNEŞTI
Adresa Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str. Victoriei 26
Telefon/fax 027222319
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SLOBODENIUC ANASTASIA
Obiectul achiziţiei Procurarea automobilului
Cod CPV 34110000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria or.Soldanesti
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str.Pacii 8/a
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 200000.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 315110B10948AD
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 315110B10948AD
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 315110B10948AD
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 315110B10948AD
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 315110B10948AD
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 315110B10948AD
Termenul de depunere a ofertelor 14.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17996114 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03794 din 27.02.2017 cu privire la achiziţia de Soluție pentru efi cientizarea procesului de licențiere, au-
torizare și notifi care, bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, sau echivalentul, precum şi a serviciilor de implementare afer-
ente, cod CPV - 48422000-2, conform necesităţilor autorităţii contractante Banca Nationala a Moldovei, 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=16865755 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00379 din 28.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea semafoarelor și a lucrărilor de instalare conform 
necesităților Primăriei mun.Bălți, cod CPV - 34996100-6, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
BĂLŢI, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17713438 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00393 din 28.02.2017 cu privire la achiziţia de proteze vasculare conform Planului Național pentru secția 
Chirurgie Vasculară în cadrul IMSP SCR, cod CPV - 33100000-1, 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 bunurilor/serviciilor/lucrărilor
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17729369 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00501 din 10.03.2017 cu privire la achiziţia de UNIFORMA SISTEMULUI PENITENCIAR , cod CPV - 35812000-9, 
conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Instituțiilor Penitenciare, 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=17898248 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00508 din 10.03.2017 cu privire la achiziţia de Reparația capitală a blocului nr.2 în LT “Lucian Blaga” din mun.
Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți., cod CPV - 45453000-7, conform necesităţilor 
autorităţii contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI, sunt operate următoarele modifi cări:

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17914339 
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Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00197 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de achizitionare produse alimentare, 
cod CPV - 03000000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI.

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00418 din 07.03.2017 cu privire la achiziţia de Automobil, cod CPV - 34110000-1, 
conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞOLDĂNEŞTI.

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00123
Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022 822364
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MELNIC Olga
Obiectul achiziţiei Bunuri igienico-sanitare
Cod CPV 39800000-0

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Termenul de depunere a ofertelor 01.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17300719 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00330
Autoritatea contractantă MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

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

Telefon/fax 022204532
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DOROGAN TATIANA
Obiectul achiziţiei Bilete avia
Cod CPV 60420000-8

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

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 01.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17613315 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00522
Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022 822239
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PRODAN Eugeniu
Obiectul achiziţiei Servicii de tragere la ţintă din arma de foc pentru anul 2017
Cod CPV 80620000-6

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Termenul de depunere a ofertelor 06.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17933068 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00531
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI
Adresa Republica Moldova, SÎNGEREI, or. Sîngerei, str. N. Testemiţanu 51
Telefon/fax 026284463
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DONŢU LUDMILA
Obiectul achiziţiei Produse de curățat, igienă și menaj
Cod CPV 39831200-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini RM, or. Sîngerei, str. N. Testemiţanu 51, 
I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI, blocul administrativ, et. II

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, SÎNGEREI, or. Sîngerei, str. N. Testemiţanu 
51, blocul administrativ, etajul II

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD71TRPCCV518430C002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TRPCCV518430C00224AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD71TRPCCV518430C002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TRPCCV518430C00224AA
Termenul de depunere a ofertelor 01.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17951810 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00538
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA
Obiectul achiziţiei Achiziționarea utilajului sportiv
Cod CPV 37440000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 165, bir. 301
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 28.02.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.02.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17964530 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00540
Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ 

PRESPITALICEASCĂ
Adresa Republica Moldova, 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 Detergenți și produse igienice
Cod CPV 39830000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7, 
et. 3, bir. 308

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7, 
et. 4

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 01.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17966570 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00542
Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Telefon/fax 022250900
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŞARCANEAN MAXIM
Obiectul achiziţiei Acumulatoare pentru stații radio Motorola
Cod CPV 31434000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 26
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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 01.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17974569 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00544
Autoritatea contractantă IP “Capitania portului Giurgiulesti”
Adresa bd. Stefan cel Mare 134
Telefon/fax 22 733446
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIOBANU SNEJANA
Obiectul achiziţiei produse petroliere
Cod CPV 09100000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini sos. Hincesti 53, et. 5
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică sos. Hincesti 53, et. 5
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD48TRPBAA331110A012
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 331110A01245AB
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD48TRPBAA331110A012
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 331110A01245AB
Termenul de depunere a ofertelor 01.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17982406 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00547
Autoritatea contractantă I.M.S.P. DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8
Telefon/fax 29-40-92
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CRILOVA LILIA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare (legume, ouă) pentru trimestru II al anului 
2017

Cod CPV 03000000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8, 
Contabilitatea, et.2

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Pruncul I. 8
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexa1
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare Anexa1
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 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=17986782 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00548
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI CRIULENI
Adresa Republica Moldova, CRIULENI, or. Criuleni, str. Biruinţa bd. 12
Telefon/fax 024820601
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZOLOTCO ALEXANDRU
Obiectul achiziţiei achizitionarea produselor alimentare
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria Criuleni, bd Biruinta 12
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CRIULENI, or. Criuleni, str. Biruinţa bd. 12
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226629
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226629
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 28.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17989527 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00550
Autoritatea contractantă PREŞEDINTELE RAIONULUI RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, Rîşcani, Rîşcani, str. Independenţei 44
Telefon/fax 0(256)2-48-45
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TAŞCIUC LILIANA

Obiectul achiziţiei Reparaţia drumului împietruit cu adaos de material nou L 91 
Mihaileni - Nicoreni, km 0+000-3+400

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Rîşcani, Rîşcani, str. Independenţei 44
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000009829
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226623
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000009829
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226623
Termenul de depunere a ofertelor 06.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17994375 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00553
Autoritatea contractantă CRSoroca
Adresa or. Soroca, str. Stefan cel Mare 5
Telefon/fax 0230 22088
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Stavița Galina

Obiectul achiziţiei Bunuri pentru reparatia capitala a sistemului de incalzire 
a cladirii Inspectoratului de Politie

Cod CPV 39715200-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Soroca, str. Stefan cel Mare 5, bir.512
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Soroca, str. Stefan cel Mare 5
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 01.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17997611 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00555
Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 

SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1

Telefon/fax 022884325
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei achiziționarea testelor necesare diagnosticării și confi rmării 
infecției cu HIV

Cod CPV 33100000-1

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, sala de sedinte

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:



17

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1521 FEBRUARIE 2017, MARŢI

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 01.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17998804 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00556
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 Filme radiologice pentru aparat Digital Brivo DR-F
Cod CPV 32354100-0
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 01.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17999548 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00566
Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax (022) 250809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COLBASIUC CRISTINA
Obiectul achiziţiei Hîrtie xerografi ca
Cod CPV 30197644-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, mun.Chişinău, str.T.Ciorbă 
1, blocul administrativ, et.3, Serviciul achiziţii publice, 
tel. +37322250809

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 01.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 01.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18013072 
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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. 17/00433 din 23.02.2017 cu privire la achiziţia de Instalare sistemului de Paza tehnică și Paza 
antiincendiu funcțională cu preluarea sistemelor spre prestarea serviciilor de paza tehnică pentru 10 luni., cod CPV - 79710000-4, 
conform necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale, 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=17797184 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00536 din 24.02.2017 cu privire la achiziţia de Produse Alimentare pentru semestrul I, cod CPV 
- 15800000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Academia Stefan cel Mare a MAI, sunt operate următoarele modifi cări:

Obiectul achiziţiei Produse Alimentare pentru TRIMESTRUL IV

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei Produse Alimentare pentru semestrul I

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17960342 
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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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Licitația publică 72/17

• Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Pecişte, r-nul Rezina

• IDNO: 1007601005486

• Tip procedură achiziție: Licitație Publică 

• Motivul recurgerii la procedura accelerată–nu se aplică

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

• Cod CPV: 45247130-0

• Data publicării anunțului de intenție: ____ februarie 2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare din sat. s. Pecişte, r-nul Rezina

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei sat. s. Pecişte, r-nul Rezina
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

• Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Ecologic Național, bugetul local
• Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fi scale și a procesului verbal de recepție 

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

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

• Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
• Tipul contractului De antrepriză
• De prestare servicii
• Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 18 luni
• Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31 decembrie 2018
•  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 sat. s. Pecişte, r-nul Rezina
• Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe listă întragă
• Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : oferta cea mai avantajoasă 

tehnico-economic
• Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 

precum şi ponderile lor:
• Prețul ofertei- 80%
• Perioada de execuție- 10%
• Perioada de garanție- 10%
• Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
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• Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică
• Documentele/cerinţele de califi care/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

Obligativitatea
Da/nu 

1 Scrisoare de inaintare Original. 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 Formularul eliberat de către o bancă comercială 
în original. 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. 
Declarațiepe proprie răspundere.

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

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarațiepe 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
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu orevederile legale din țara în 
care ofertantul este stabilit 

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

• Copie confi rmată prin aplicarea semnăturii 
și ștampilei ofertantului

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

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  2015 Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

14
Disponibilitate de bani lichizi sau capital 
circulant, de resurse creditare sau alte 
mijloa2015ce fi nanciare conform IPO14

nu se cere Da / Nu

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 6 000 000,00 Da
16 Lichiditate generală Minim 100% Da

17

Demonstrarea experienței operatorului 
economic în domeiul de activitate aff erent 
obiectului contractului ce urmează a fi  atribuit
Ofertantul( operatorul economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze că 
a fi nalizat în ultimii 5 ani( calculați pînă la data 
limită  de depunere a ofertelor):

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

Declarația privind expeeriența 
similarăconform Formularului F3.10
sau
Declarația privind lista principalwelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate  conform 
Formularul F3.11
Operatorul economic trebuie să nominalizeze 
contractual/contractile în baza cărora se 
întrunesc cerințele stabilite, pentru fi ecare 
dintre acestea prezentînd-se informațiile 
detaliate, conform următoarelor documente:

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

Obligativitatea
Da/nu 

sau
• Valoarea cumulată a tuturor contractelor 

executate în ultimul an de activitate să 
fi e egală sau mai mare  decît valoarea 
viitorului contract.

-copii ale respectivului/respectivelor contract/
contracte, astfel încît autoritatea contractantă 
să poată identifi ca natura lucrărilor executate, 
valoarea acestor âa și prețul;
-Procesul –verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor

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 F3.12 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 şi teste a materialelor ce vor fi  utilizate, 
în conformitate cu natura şi 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 / Nu

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

Da / Nu

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

25 Manualul Calității Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

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

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

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  5 an. Max. 7 ani Da

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

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

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

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

• Denumirea autorităţii contractante: Primăria sat.Pecişte, r-nul Rezina

• Adresa: sat. s. Pecişte, r-nul Rezina

• Tel: 0254-74-236, 0254-74-238

• Numele şi funcţia persoanei responsabile:Primar Scinteianu Emanoil

Setul de documente poate fi  obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 
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• 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 şi ştampilat, 
urmează a fi  prezentate:

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

• pînă la: 11:00

• pe: 14.03.2017

• Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primăria sat. s. Pecişte, r-nul Rezina

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

• Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

• Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română

• Garanția pentru ofertă:

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

• Garanție bancară sau

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

• 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] 

• Societate cu Răspundere Limitată

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

• Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

• Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 10514875 lei

În atenția operatorilor economici!
Se anulează Licitația publică Nr. 53/17 din 07.03.2017 

cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară 

Cod CPV:  85200000-1 conform necesităților Direcţia Raională pentru Siguranţa.
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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 219-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul Braniște

2. IDNO: 1013620000010

3. Tip procedurăachiziție: princerereaofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: cărbune

5. Cod CPV: 09111100-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

cărbunelui pentru perioada sezonul rece
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Gimnaziului Braniște
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[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

09111100-1 Cărbuni t 24,0 AM 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 10.02.2017- 30.08.2017, com.
Braniște, rn Rîșcani, Gim.Braniște

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 inregistrare a intreprinderii xerocopii vizate cu ștampila umeda, semnate da

2 extras din registru de stat xerocopii vizate cu ștampila umeda, semnate da

3 certf.privind lipsa datoriilor la bujetul de stat, xerocopii vizate cu ștampila umeda, semnate da

4 autorizatie de functionare xerocopii vizate cu ștampila umeda, semnate da

5 oferta produselor xerocopii vizate cu ștampila umeda, semnate 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: Gimnaziul Braniște

b) Adresa: comuna Braniște, raionul Rîșcani

c) Tel: 025678386
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d) Fax: 025678386

e) E-mail: branisteg@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Farmagiu Rodica

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: 11:00

- pe: 01.03.2017

- pe adresa: comuna Braniște, rn Rîșcani, Gimnaziul Braniște

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 

Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Garanția pentru ofertă:„Nu se cere” 

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

12. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 86400,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 220-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria satului Sturzovca 

2. IDNO:1007601002809

3. Tip procedură achizitie:Cererea ofertelor de prețuri 

4. Obiectul achizitiei: Achiziționarea Produselor Alimentare I.E.T.satul Sturzovca

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării_Produse alimentare pe anului 2017
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primaria satului Sturzovca, raionul Glodeni   
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget de local

 Modalităţi de plată: transfer 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi 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

Produse făinoase și cofi tărie

1 15811100-7 Pîine de grîu ;pîine de secară  kg 5500 din făină de grîu calitatea .I/II

2 Chifl ă cu stafi de  kg 300 din făină de grîu calitatea .I

3  Chifl ă cu magiun  kg 300 din făină de grîu calitatea .I

4  Chifl ă cu brînză  kg 400 din făină de grîu calitatea .I

5 15850000-1 Paste făinoase kg 300  calitate superioara Clasa I, grupa V

6 03211900-2 Făină de porumb kg 50 calitatea superioară. malai

7 15612100-2 Făină de grîu kg 500 calitatea superioară pentru 
panifi care

 Carne

8 15112000-6 Carne de pasăre kg 300 cu ferbere rapidă, congelate

9 15111100-0 Carne de vită kg 500 Carne de vită congelată 

10 15112000-6 Piept de găină fără os kg 400 Piept de găină fără os congelat cu 
fi erbere rapidă

11 15113000-3 Carne de portcină tranșată calitatea 
Super .fără os.

 kg 500 Congelată și ambalată calitatea 
superioară 

12 15111100-0  Carne de curcan  kg  400 Congelată și ambalată calitate 
superioară 

13 15130000-8 Carne tocată de porc  kg  425 Congelată și ambalată calitatea 
superioară

14 15130000-8  Carne tocată de vită  kg  425 Congelată și ambalată calitatea 
superioară
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

 Produse lactate 

15 15543000-6 Brînză cu cheag tare kg 120 45% grăsime

16 15511100-4 Lapte pasterizat l 11135 2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L

17 15512100-1 Smîntînă kg 120  15%, în pachet de polietilenă 0,5L

18 15542000-9 Brînză de vaci kg 691 5%, pungă de 2,0 kg

 19 15530000-2 Unt de vaci pachet 440
din smîntînă dulce nesărat 72,5% 
grăsîme, fără adaus de grăsimi 
vegetal

20  Brînzică cu stafi de dulce buc 4000 din brînză de vaci 72,5%grăsime 
fără adaus de grăsimi vegetal 

 Crupe și altele derivate a cerialelor integrate

21 15898000-9 Drojde pentru panifi caţie pac 30 pentru panifi caţie Presate în 
pach.100 gr.

22 15331130-7 Fasole uscate kg 150 Ambulate la sac

23 15332411-8 Stafi de uscate kg 25 Fără sîmbure

24 15332200-6 Magiun din fructe borc  172
Sterializat calitate superioară în 
borcane de sticlă de 0,700gr
GOST 6929-88

25 15613310-4 Crupe de arpacaş kg 30 În ambalaj cîte 1 kg

26 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui  l  340 Nerafi nat ;rafi nat dezodarizat în 
sticle de 5 l 

27 24313320-0 Bicarbonate de sodiu pac 15 Abalat in pac te de 0,5 kg

28 03142500-3 Ouă de găină buc 11000  de masă, dietice categoria B cu 
greutatea nu mai mică de 63 gr.

29 15613310-4 Crupe de mei kg 60 În ambalaj cîte 1 kgGOST5784-60

30 03211000-3 Crupe de grîu kg 110 în ambalaj cîte 1 kg

 31 15613380-5 Fulgi de ovăs kg 110  în ambalaj cîte 1 kg

32 15625000-5 Crupe de griş kg 90  în ambalaj cîte 1kg

33 03221220-4 Mazăre şlefuită kg 110  în ambalaj cîte 1kg

34 03211400-7 Crupe de orz  kg 110 în ambalaj cîte 1kg

35 15821200-1 Biscuiţi în asortiment kg 200  ambalate în cutii de carton cîte 3kg, 
nu mai mult de 300Kcal

36 15821100-0 Covriji kg 200 ambalate în cutii de carton

37 15331427-6 Pastă de roşii borc 450 25%, calitatea I în borcane cu 
greutatea de 700 gr

38 03221220-4 Mazăre verde conservată borc 288 cu bob zbîrcit în borcane de 700gr

39 03311210-7 Peşte congelat „Hec” kg 600 fără cap 

40 15841100-5 Cacao pudra kg 16 cu continut redus de grasime, 
ambalat in pachete de 200gr 

41 15870000-7 Frunze de dafi n kg 0,3 ambalat în pachete de polietilena 
50 gr

42 15872100-2 Piper negru măcinat kg 2 ambalat în pachete de polietilena 
20 gr

43 15614100-6 Orez kg 110 şlefuit întreg calitate I în ambalaj 
cîte 1 kg

44 03211900-2 Hrişcă kg 110  boabe intregi, în ambalaj cîte 1 kg

45 15872400-5 Sare iodată kg 60  în pachete de polietilen, de 1 kg



29

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1521 FEBRUARIE 2017, MARŢI

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

46 15831600-8 Miere de albini kg 100 naturala de mai

47 15871100-5 Oţet sticle 20 6% ambalat in sticle de 1 L

48 15863200-7 Ceai natural negru ; verde  kg 50 calitate superioară, ambalat în cutii 
de 100gr

49 15831000-2 Zahăr tos  t  1500 în ambalaj cîte 1 kg, GOST 21-94

50 15332410-1 Fructe uscate kg 200 În asortiment

 51 03111500-7 Semințe de susan  kg  70 În ambalaj

 52 03111300-5 Semințe de fl oarea soarelui  kg  70 În ambalaj

FRUCTE LEGUME 

53 03212100-1 Cartofi kg 3000 Cartofi 

54 03221113-1 Ceapă kg 500 Ceapă 

55 03221112-4 Morcov kg 500 Morcov

56 03221111-7 Sfeclă roşie T 600 Sfeclă roşie

57 03221400-0 Varză proaspătă T 1200 Varză proaspătă

 58 03221230-7 Ardei dulce  kg  400 Ardei proaspăt

 59 03221270-9 Castraveți  kg  400 Castraveți proaspeți 

 60 03221240-0  Roșii  kg  400  Roșii proaspeți 

 61 03222210-8 Lămîie  kg  100 Lămîie proaspătă

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

Tipul contractului Vînzare-cumpărare

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

 01 Ianuarie 2017 pînă 30 Iunie 2017

Termenul de valabilitate a contractului (luni): 01 Ianuarie 2017 pînă 30 Iunie 2017

Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

 I.E.T. satul Sturzovca

Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziții

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu vor fi  acceptate

Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului neobligatoriu
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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 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Documente prin care se dovedeşte 
îndeplinirea cerinţei
• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în 
conformitate cu Formularul (F 3.4)

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice

Documente edifi catoare cum ar fi  certifi cate 
constatatoare eliberate de autoritatea 
competentă, în original sau copie legalizată 
din care să rezulte adresa actuală şi 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 documente care să ateste că persoana 
semnatară este autorizată se desfăşoare 
activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi :

• statutul cu modifi cările la zi.
• procese verbale relevante, etc.

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare 
a activităţii profesionale, operatorul economic 
strain va prezenta documente din ţara de origine 
care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional.

Da

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

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei 
cerinţe trebuie prezentate următoarele docu-
mente:
Licență de activitate – copie – confi rmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.
Autorizația de funcționare – copie – confi rmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.
Etc.

Da

4
Disponibilitate de bani lichizi sau capital 
circulant, sau de resurse creditare în sumă de 
minim: 

(Autoritatea contractantă indică 
suma)____________lei MD sau echivalentul în 
altă valută
Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) 
și va enumera şi anexa copiile documentelor 
justifi cative 
Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară 
pentru fi nanţarea contractului pînă la momentul 
recepţionării primei plăţi de către ofertant conform 
contractului.

Da

5
Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identifi cată prin referire la specifi caţii 
sau standarde relevante

Certifi cat de conformitate sau declarație de con-
formitate eliberat/eliberată de un organizm de 
ceritifi care acreditat
(Autoritatea contractantă poate indica standarde 
de referință naționale, europene și internțaionale, 
inclusiv etichete ecologice)

Da

6
Prezentarea de informaţii privind capacitatea 
tehnică și experiența specifi că
 

Ofertantul va avea minim [introduceţi numărul] de 
ani de experienţă specifi că în livrareabunurilor/
prestarea serviciilor similare.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe 
opertaorul economic completează formularul (F3.3)
Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu 
anexarea actelordoveditoare conţinând valori, perio-
ade de de livrare/prestare, benefi ciari, indiferent dacă 
aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau 
clienţi privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3)

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

7

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

[introduceţi infrastructura sau mijloacele necesare 
executării contractului]
Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea 
cerinţei: 
Documente care atestă faptul că ofertantul se afl ă 
în posesia echipamentelor 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)

Da

8
Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 
al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte 
îndeplinirea cerinţei
• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în 
conformitate cu Formularul (F 3.5)
Documente edifi catoare cum ar fi  certifi cate 
şi/ sau alte documente echivalente emise de 
autorităţi compentente din ţara de rezidenţă 
a ofertantului în cazul operatorului economic 
străin;
• 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 catului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau 
al organului competent în țara de reședință a 
operatorului economic străin); 

Da

9 Alte cerințe de califi care

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 satului Sturzovca, raionul Glodeni 

b) Adresa: satul Sturzovca, raionul Glodeni,4931

c) Tel: 0 24945236

d) Fax: 0 24945238

e) E-mail: _sturzovca@mail.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Lucaș Serghei P.

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: nu se aplică

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.

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

- pînă la:[ora exactă] 11:00

- pe:[data] 01.03.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primaria satului Sturzovca

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 250000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 221-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: LT ,,Stefan Holban”

2. IDNO: 1012620009717

3. Tip procedură achiziție: __cererea ofertelor de prețuri__

4. Obiectul achiziției: produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017

5. Cod CPV: ____15000000-8_____

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

_ produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2017__
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  ___________LT ,,Stefan Holban”__________________
[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 15612100-2 Făină de grîu kg 20 Calitatea superioară de grîu, saci a cîte 5 kg, 
Standard de referință SM 202:2000,livrare 1 lună

2 15612210-6 Crupe de mălai kg 10 Calitate superioară, ambalate cîte 1 kg, Standard 
de referință STAS-572-60, livrare 1 lună

3 03144000-2 Hrișcă kg 50
Boabe întregi, aspectul de bob sănătos.Fără 
corpuri străine, ambalat cîte 1 kg.Standard de 
referință STAS-5550-74, livrare 1 lună

4 15611000-4 Orez kg 50

Aspectul de bob sănătos,boabe întregi, complet 
decorticat, fără corpuri străine.Ambalaj cîte 1 
kg.Standard de referință STAS-6292-93.
Livrare 1 lună

5 15240000-2 Pește hec kg 250
Pește de mare înghețat,eviscerat fără cap Hec, 
ambalaj cutii din carton. Standard de referință 
STAS-20057-96. Livrare săptămînal

6 15850000-1 Paste făinoase kg 70
Din grîu fi gurate, calitatea superioara, ambalate 
cîte 5 kg. Standard de referință STA875-92. 
Livrare 1 lună

7 15625000-5 Crupe de griș kg 25 Ambalate cîte 1 kg, calt.superioară,
Standard de referință STAS-022-97, Livrare 1 lună

8 03212213-6 Mazăre uscată kg 25
Boabe întregi, șlefuite, ambalate cîte 1 kg. 
Standard de referință PTMD 67-38869887-003. 
Livrare 1 lună

9 15411100-3 Ulei de fl oarea soarelui l 100
Vegetal,Nerafi nat,dezodorizat,ambalate în 
butelii de 5 l.Standard de referință STAS-1129-93, 
Livrare1 lună

10 03142500-3 Ouă Buc. 1800
De pasăre,dietice, categoria B,proaspete cu 
termen 7 zile. Standard de referințăSM-89, livrare 
săptămînal
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

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

11 03211100-4 Crupe de grîu kg 50
Calitatea superioara, Ambalate cîte 1 
kg,Standarde de referință PT MD 67-1638869887-
00175:2000p.Livrare 1 lună

12 15613380-5 Crupe ovăs kg 25 Calitatea I, Ambalate cîte 1 kg, Standarde de 
referință PT MD 67-38869887, Livrare 1 lună

13 1581200-3 Covrigei ovali kg 100 Ambalate în cutii de carton,din făină de grîu 
calitate superioară livrare 1 in luna

14 15831000-2 Zahăr kg 100 Din sfeclă de calitate standard, cristale uscate, 
Standard de referință STAS 21-94, livrare 1 lună

15 15864100-3 Ceai cut 30 Negru,calitatea superioară, STAS-1937-90, 200gr. 
Cutia livrare 1 luna

16 03212100-1 Cartofi kg 350 GOST 26545-85 p.1.5

17 03222111-4 Fasole uscate albe 
ambalate a cite 1 kg kg 75  GOST 10251 Livrare 1 luna

18 03221112-4 Morcov kg 80 GOST 26766-85 livrare saptaminal

19 03221113-1 ceapa kg 80 SF38653087-002 Livrare saptaminal

20 03221111-7 Sfecla rosie kg 80 GOST 6477-88 HGRT204.2009 Livrare 1 luna

21 03221410-3 Varza kg 300 HG115/08.02.2016 Livrare saptaminal

22 15540000-5 Cascaval cu cheag tare kg 60 GOST 218 cu fractie masica de greutate raportata 
la subst.uscata de 45-50% livrare 1 lina

23 15850000-1 Lapsa cu ou Clasica 
Rolton400gr pac 200 Livrare 1 luna 

24 15332290-3 Magiun de fructe bor 80 Borcane de 860gr calitate superioara 
GOST 6929-88 Livrare 1 luna

25 15541000-2 Brinza de vaci kg 80 0.9% grasime. 5kg pac. PT MD 6700400053-058 
Livrare saptaminal

26 155120000-0 Smintina pac 60
10% pacet 0.5 gr. Casuta mea. Standard de 
referinta si cerintele; TU10.02.02.789.09-89. 
Livrare saptaminal

27 15530000-2 Unt pac 350
72.5%grasime .fara adaos de grasimi vegetale 
in pachete de 200grame GOST 37-91 livrare 
saptaminal

28 15511000-3 Chefi r pac 200 1% f/a conservanti in pachet de 0.5 l GOST 4929-
84 Livrare saptaminal

29 05871110-8 Otet de masa Litr 7 6% San PIN 2.3.2.560-96 

30 03222320-2 Mere proaspete kg 500 Livrare saptaminal

31 03222210-8 Lamie kg 50 GOST 4429-82 Livrare saptaminal

32 15332410-1 Fructe uscate (mere ,
Perje pere) kg 50

Livrare 1 luna Standard de referinta si cerintele; 
Conform Reglementarii tehnice ,,Fructe si legume 
uscate(deshidrate)si regulelor sanitare privind 
aditivii alimentarii nr.06.10.3.46 din 17.12.2001

33 15000000-8 Halva din seminte de 
fl oarea soarelui kg 50 GOST 6502-94 Livrare 1 luna

34 15421000-5 Ulei masline kg 20 Livrare 1 luna

35 03142100-9 Miere de albini kg 50 Livrare 1 luna

36 15872400-5 Sare iodata kg 30 GOST 13830-97 livrare i luna

37 15511000-3 Lapte litri 300 1.5% F/a conservanti ambala in pacete de 1.litru 
GOST 13277-79

38 15331425-2 Stavride kg 15 Livrare 1 luna

39 15000000-8 Miez de fl oarea soarelui kg 15 Livrare 1 luna
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: LT ,,Stefan Holban”

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 înregistrare Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Da

2 Certifi cat de conformitate
Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului, eliberat de Organismul de 
certifi care 

Da

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor de la Inspectoratul Fiscal Copie eliberat de la Inspectoratul Fiscal Da

4 Certifi cat de calitate a bunurilor oferite Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Da

5 Oferta, inclusiv specifi cațiile tehnice și de preț Original, confi rmat prin semnătura și ștampila 
ofertantului Da

6 Pașaport sanitar al transportului Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Da

7 Autorizația Sanitară de funcționare a 
agentului economic

Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Da

8 Certifi cat de atribuire a contului bancar
Eliberat de banca deținătoare de cont,copie 
confi rmată prin ștampila și semnătura 
ofertantului

Da

9 Date generale despre Participant Original sau copie-confi rmate prin semnătura 
și ștampila ofertantului Da

10 Ultimul raport fi nanciar Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului 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 LT ,,Stefan Holban”

b) Adresa: r-ul Hincest satul Carpineni, str.Independentei nr. 28

c) Tel: 0269-2-79-90

d) Fax: 0269-2-79-90

e) E-mail:ltcarpineni@yahoo.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Iesanu Vera, contabil

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]01.03.2017

- pe adresa: r-ul Hincesti s.Carpineni. str.Independentei nr.28

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: pe poziții, cea mai avantajoasă ofertă economică.

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

12. Garanția pentru ofertă: [ „Nu se cere” ]

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
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- 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: 62500 lei

În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 187-op/2017 din 22.02.2017 

cu privire la achiziționarea autoturizm Cod CPV: 34100000-8conform necesităților 

Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Cantemir.
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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




