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ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4

Persoana de contact: Olga Nicolenco Tel:0231-2-51-42; 079410239

Fax: 0231-2-72-69  E-mail: internatbalti@mail.ru 

Nr.
d/o Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Suma
estimativă
planifi cată

fără TVA, lei

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziţie 

publică, 2017

BUNURI

1 Medicamente și articole parafarmaceutice 33690000-3 700 000,00 Licitaţie 
Publică Trimestrul I

2 Produse alimentare pentru trimestrul II a 
anului de activitate 2017 15800000-6 900 000,00 Licitaţie 

Publică Trimestrul I

3 Produse alimentare pentru a doua jumătate 
a anului de activitate 2017 15800000-6 2 000 000,00 Licitaţie 

Publică Trimestrul II

4 Inventar moale 18000000-9 480 000,00 Licitaţie 
Publică Trimestrul II-III

5 Mijloace fi xe 42716000-8 474 000,00 Licitaţie 
Publică Trimestrul II-III

6 Produse alimentare pentru trimestrul IV a 
anului de activitate 2017 15800000-6 1 000 000,00 Licitaţie 

Publică Trimestrul III

7 Produse alimentare pentru prima jumătate 
a anului de activitate 2018 15800000-6 2 000 000,00 Licitaţie 

Publică Trimestrul IV

LUCRĂRI

1 Reparaţia curentă a blocului alimentar 45410000-4 460 000,00 Licitaţie 
Publică Trimestrul II-III

ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante: DIRECȚIA RAIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  TARACLIA

Adresa: or. Taraclia, str. Lenin, 6

Persoana de contact: Marcova Olga Tel: 0294-22882

Fax: 0294-22882 E-mail: drsa.taraclia@ansa.gov.md

Nr.
d/o Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Suma
estimativă
planifi cată

fără TVA

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziţie 

publică

SERVICII

1. Servicii veterinare 85200000-1 404 658,00 Licitația 
publică

2017
Timestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante: I.M. Regia „Autosalubritate”

Adresa: or. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14

Relaţii de contact: Coteț Sergiu Tel: 069259492

Fax: 022582869 e-mail: sergiucotet85@gmail.com

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 Autospeciale pentru 
transportarea deșeurilor 34144510-6 3 300 000 Licitație 

Publică
Trimestru II, III, 

IV, 2017

2 Containere pentru 
deșeuri reciclabile 44613800-8 2 000 000 Licitație 

Publică
Trimestru II, 

2017

3 Containere pentru 
deșeuri menajere 44613800-8 1 000 000 Licitație 

Publică
Trimestru IV, 

2017

4 Motorină 09134220-5 10 000 000 Licitație 
Publică

Trimestru 
IV,2017

5 Benzină 09132100-4 2 600 000 Licitație 
Publică

Trimestru 
IV,2017

6 Gaz propan-butan 09122000-0 7 000 000 Licitație 
Publică

Trimestru 
IV,2017

7 Autolubrifi anți 09211100-2 400 000 Licitație 
Publică

Trimestru 
IV,2017

Servicii

1 Servicii transportare 
pamînt 60010000-9 1 000 000 Licitație 

Publică
Trimestru 

IV,2017

2 Servicii de dezinfectare 90921000-9 600 000 Licitație 
Publică

Trimestru 
IV,2017

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, c/f: 1003600151643
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93
Persoana de contact: Ștefîrță Ludmila Telefon: 022-55-96-46
Fax: 022559646 E-mail: centrulmamei@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip p
rocedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1 Lucrări de reparație a laboratorului bacteriologic și 
imunologic 45000000-7 3464000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Compania Națională de Asigurări în Medicină, c/f: 1007601007778
Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
Persoana de contact: Cimbir Ştefan Telefon: 0 22 780 235
Fax: 0 22 222 032 E-mail: stefan.cimbir@cnam.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Imprimante nefalsifi cabile 22450000-9 2800000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

2 Tehnică de calcul 30200000-1 1100000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

3 Mobilier 39100000-3 1800000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

Servicii

4 Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical 72212180-4 4400000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

Lucrări

5 Reparații capitale a clădirilor 45000000-7 1580000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP SCM nr.1, c/f: 1003600152673
Adresa: str.Melestiu, 20
Persoana de contact: Domenco Marina Telefon: 022-35-47-93
Fax: 022354793 E-mail: marina.domenco@mail.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 fructe, legume, oua 15000000-8 130000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II

2 produse alimentare 15000000-8 1450000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

3 fructe, legume, oua 15000000-8 130000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul IV

4 echipamente si consumabile electrice 31000000-6 58000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I

5 piese de schimb pentru reparatia utilajelor medicale 33000000-0 245000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II
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Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

6 utilaj medical 33100000-1 1500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

7 instrumentar medical 33141760-5 200000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

8 sistem de apelare a asistentului medical 33195000-3 78900.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II

9 mobilier 39151000-5 200000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

10 inventar moale si de unica folosinta 39500000-7 295000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

11 detergenti 39830000-9 60000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I

12 Materiale de constructii si articole conexe 44100000-1 183000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II

13 materiale pentru instalatii de apa si canalizare 44115210-4 150000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I

14 Programa informationala pentru evidenta centralizata 
a amedicamentelor 48610000-7 750000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

Lucrări

15 reparatii curente a cladirilor si incaparilor 45453000-7 1667000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP SR CAHUL, c/f: 1009603003860
Adresa: or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Persoana de contact: Arteni Tatiana Telefon: 0299 2-89-15
Fax: 0299 27641 E-mail: offi  ce.srcahul@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse alimentare pentru 
aprilie 2017- septembrie 2017. 15000000-8 980000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00286
Autoritatea contractantă Compania Națională de Asigurări în Medicină
Adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
Telefon/fax 022 780235
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIMBIR ŞTEFAN
Obiectul achiziţiei Reţete pentru medicamente compensate
Cod CPV 22450000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46, birou 108
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
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 IBAN ECO-145130
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare IBAN ECO-145130
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare IBAN ECO-145130
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17541446 

Licitaţie publică Nr. 17/00372
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Telefon/fax 023154623
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru 
copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 37535200-9

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264022001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00795AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264022001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00795AA
Termenul de depunere a ofertelor 16.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17709704 
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Licitaţie publică Nr. 17/00432
Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Telefon/fax 022868066
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate privind crearea 
Centrului comun de instruire pentru aplicarea legii (REPETAT).

Cod CPV 79314000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, bir. 301, 
D-na Iftode Elena.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17797152 

Licitaţie publică Nr. 17/00463
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Telefon/fax 022-20-52-67 022-20-52-65
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA
Obiectul achiziţiei Achizitionarea utilajului stomatologic
Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Stefac cel Mare 165, bir.301. mun.Chisinau
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
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 MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
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:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17834363 
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Licitaţie publică Nr. 17/00478
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 GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei

Achiziţionarea medicamentelor necesare Întreprinderea 
Municipală Centrul Stomatologic Raional Sîngerei, 
Întreprindere Municipală centrul Stomatologic Raional Rezina şi 
IMSP AMT Rîşcani pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1, bloc A et.II secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 16:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 16:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17848536 

Licitaţie publică Nr. 17/00514
Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Adresa Korolenko 2/1, Chisinau
Telefon/fax 022 884346
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZUGRAV MARIANA
Obiectul achiziţiei achiziționarea standardelor de referinţă
Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, sala de ședință
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 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD13TRPAAA142310B010
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101120301
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17925153 
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Licitaţie publică Nr. 17/00517
Autoritatea contractantă IP Scoala primara gradinita “Ilie Fulga”
Adresa com. Stauceni, str. Trandafi rilor 2A
Telefon/fax 022-45-50-96
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STANCIU MARINA
Obiectul achiziţiei Servicii de almentare a IP școala primară grădiniță ”Ilie Fulga”
Cod CPV 55500000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP școala primară grădiniță ”Ilie Fulga” com. Stăuceni, anticamera
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IP școala primară grădiniță ”Ilie Fulga” sala de festivități
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 gratis
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 1014620000132
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264142001
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 1014620000132
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226412001
Termenul de depunere a ofertelor 16.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17931009 

Licitaţie publică Nr. 17/00520
Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Telefon/fax 255-664
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢENSCHI ELEONORA

Obiectul achiziţiei Servicii hoteliere pentru anul 2017, conform necesităților MAI și 
a subdiviziunilor subordonate

Cod CPV 55000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, Sala de şedinţe
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD14TRPAAA142320A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X226301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17932049 
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Licitaţie publică Nr. 17/00541
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 AXENTI GHEORGHE
Obiectul achiziţiei Achizitionarea preparatelor biodistructive (repetat)
Cod CPV 24455000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
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 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17973857 

Licitaţie publică Nr. 17/00551
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 GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul de 
Psihiatrie Bălţi pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Korolenko 2/1, bloc A, etajul 2, secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17995075 
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Licitaţie publică Nr. 17/00558
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 Lucrări de construcţie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta 
din s. Ivancea, r. Orhei

Cod CPV 45216125-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav 7
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav 7
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare Anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17999640 

Licitaţie publică Nr. 17/00559
Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

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

Telefon/fax 022-55-96-46
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație capitală a laboratoarele bacteriologic și 
imunologic

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Burebista 93

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225152859
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225152859
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225152859
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18003278 
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Licitaţie publică Nr. 17/00562
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 GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Raional 
Rîşcani pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Str.korolenko, 2/1, bloc A, etajul 2, secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18007896 

Licitaţie publică Nr. 17/00564
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 GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Nr.1 pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Str. Korolenko, 2/1, bloc A, etajul 2, secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenco 2/1

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare Anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18008616 

Licitaţie publică Nr. 17/00570
Autoritatea contractantă Primaria or. Rezina
Adresa or. Rezina, str 27 August, 1
Telefon/fax 069485284
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie IFTODI ALA

Obiectul achiziţiei
Lucrări privind implimentarea măsurilor de efi cienţa energetică 
pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat pub-
lic din or. Rezina, r-l Rezina

Cod CPV 45316110-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Rezina, str 27 August, 1 bir. 301
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Rezina, str 27 August, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD76TRPCDZ518410A008
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD76TRPCDZ518410A008
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18014469 

Licitaţie publică Nr. 17/00573
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Alexandru 
cel Bun 5

Telefon/fax 022584478
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CONSTANTINOVA-OGÎLCA DOINA
Obiectul achiziţiei achizitionare produse alimentare
Cod CPV 03000000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Alexandru 
cel Bun 5

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

Termenul de depunere a ofertelor 16.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18015498 

Licitaţie publică Nr. 17/00576
Autoritatea contractantă Serviciul Piscicol
Adresa Chisinau, str-la Mereni, 8
Telefon/fax 022-47-32-37
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DĂNUŢĂ OXANA
Obiectul achiziţiei Achizitionarea puietului de peste
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Cod CPV 03311000-2

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chisinau, str-la Mereni, 8
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18016308 

Licitaţie publică Nr. 17/00579
Autoritatea contractantă INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
Lazo S. 1

Telefon/fax 079291173
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DAVIDEAN LUDMILA

Obiectul achiziţiei Finalizarea reconstrucției clădirii Institutului Național al Justiției 
din tr. S.Lazo nr. 1 mun.Chișinău

Cod CPV 45400000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Institutul Național al Justiției

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
Lazo S. 1

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD85TRPBAA319A00065A
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD85TRPBAA319A00065A
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD85TRPBAA319A00065A
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18019025 
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Licitaţie publică Nr. 17/00584
Autoritatea contractantă USM
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60
Telefon/fax 022 577 452
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUJOR VIRGINIA
Obiectul achiziţiei Automobil
Cod CPV 34110000-1

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, 
bl. central, bir.109

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225171710
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18023321 

Licitaţie publică Nr. 17/00586
Autoritatea contractantă PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni Mt. 26
Telefon/fax 022-22-53-52
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MOTROI OXANA
Obiectul achiziţiei Programe licențiate și programe antivirus
Cod CPV 48218000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni Mt. 26
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 MD17TRPCAA518410
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial B00407AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD17TRPCAA518410
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial B00407AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD17TRPCAA518410
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial B00407AA
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18025453 
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Licitaţie publică Nr. 17/00587
Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII 

MOLDOVA

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

Telefon/fax 022239391
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS

Obiectul achiziţiei Achiziționarea reagenților, consumabilelor, accesoriilor, piese de 
schimb și dezinfectanți

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt bd. 166, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii 
Moldova

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18026241 

Licitaţie publică Nr. 17/00589
Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări Sociale
Adresa mun. Chișinău, str.Gh. Tudor 3
Telefon/fax 022-257-681
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEG

Obiectul achiziţiei Bilete de tratament balneosanatorial pentru trimestrul II-IV din 
anul 2017

Cod CPV 85000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str.Gh. Tudor 3
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226817
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18030446 

Licitaţie publică Nr. 17/00596
Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022444307
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DODIŢĂ VIORICA

Obiectul achiziţiei
Reagenți. accesorii, consumabile și piese de schimb conform 
necesităților laboratoarelor diagnostice din cadrul IMSP AMT 
Rîșcani pentru anul 2017

Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Al. Russo,11 et. 5 (jurist)
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD77VI00000225131210
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.12 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD77VI00000225131210
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.12 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD77VI00000225131210
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.12 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18036524 

Licitaţie publică Nr. 17/00597
Autoritatea contractantă IMSP SR CAHUL
Adresa or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Telefon/fax 0299 2-89-15
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ARTENI TATIANA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare penru aprilie 2017- septembrie 2017.
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 518430C00118AA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 518430C00118AA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 518430C00118AA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Termenul de depunere a ofertelor 16.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18037349 

Licitaţie publică Nr. 17/00606
Autoritatea contractantă Primăria Orhei
Adresa or. Orhei, str. V. Mahu 160
Telefon/fax 023523981
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MORARI VIOLETA

Obiectul achiziţiei

Amenajarea teritoriului (servicii de deservire a drumurilor din 
domeniul public, măturarea căilor publice, deservirea sistemei 
de iluminare publică și semafoarelor, deservirea și întreținerea 
cimitirelor orășenești) aprilie-decembrie a.2017.

Cod CPV 71421000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. V. Mahu 160
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. V. Mahu 160
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18050596 

Licitaţie publică Nr. 17/00608
Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII 

MOLDOVA

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

Telefon/fax 022239391
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS
Obiectul achiziţiei Piese de schimb pentru automobile
Cod CPV 34913000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 
166, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18059572 

Licitaţie publică Nr. 17/00616
Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic
Adresa
Telefon/fax 85-26-70
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CATRINICI LARISA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru I simestru 2017 (Repetat)
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncologic
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare ML000000002251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare ML000000002251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare ML000000002251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 16.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18077846 

Licitaţie publică Nr. 17/00617
Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic
Adresa
Telefon/fax 852670
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PREPELIŢA CORNELIU
Obiectul achiziţiei Materiale de sutura
Cod CPV 33131200-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncologic
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251702316
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251702316
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Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18080240 

Licitaţie publică Nr. 17/00629
Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Raional Soroca A.PRISACARI

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

Telefon/fax 0-230-2-32-24
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GĂINARU CONSTANTIN
Obiectul achiziţiei Motorină pentru anul 2017
Cod CPV 09134200-9

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18097411 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00389 din 28.02.2017 cu privire la achiziţia de Servicii transport de date, cod CPV - 64210000-1, 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=17722902 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00417 din 07.03.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparații a edifi ciului SAMU Rîșcani, cod CPV 
- 45453000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ 
PRESPITALICEASCĂ, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 07.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.03.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 07.03.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.03.2017 10:30

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=17767201 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00457 din 10.03.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor med-
ico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017 , cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PEN-
TRU 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=17817502 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00398 din 28.02.2017 cu privire la achiziţia de Echipamente de laborator, optice 
şi de precizie, cod CPV - 38000000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00171
Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie a utilajului tehnologic şi frigorifi c, pentru 
instituţiile subordonate DETS sectorul Buiucani

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect. Buiucani,4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17381538 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00174
Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de avariere la instalațiile electrice, pentru instituțiile de 
învățămînt din subordinea DETS sect. Buiucani

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17382678 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00177
Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

Obiectul achiziţiei Servicii hidropneumatice cu reparația defectelor apărute în 
instituțiile de învățămînt subordonate DETS sect. Buiucani

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect.Buiucani, str. Ion Creangă, 4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17384055 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00178
Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

Obiectul achiziţiei Măsuri laboratorice la instalațiile electrice DETS sect. Buiucani 
Faza-0 și lichidarea defectelor depistate în urma măsurărilor

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Buiucani, str.Ion Creangă,4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17384472 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00180
Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa str, I.Creanga 4/2
Telefon/fax 21-03-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA
Obiectul achiziţiei Lucrări de avariere a sistemelor de încălzire, apeduct, canalizare
Cod CPV 45232000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Buiucani, str.Ion Creangă,4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17385987 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00237
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican
Adresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md
Telefon/fax 0 22 40 36 97
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie OGOR SERGIU
Obiectul achiziţiei Hîrtie de birou pentru anul 2017
Cod CPV
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29,IMSP SCR, bl. admin., 
et. 2, Sala de şedinte nr. 2

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 06.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17468035 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00325
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Criuleni
Adresa or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Telefon/fax 024820343
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VASILACHI NADEJDA
Obiectul achiziţiei Filme radiologice pentru anul 2017
Cod CPV 32354100-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251440146
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251440146
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
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=17608606 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00380
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 Formulare de evidență medicală
Cod CPV 22820000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7, 
IMSP CNAMUP, Serviciul achizitii publice

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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=17715226 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00560
Autoritatea contractantă Serviciul Piscicol
Adresa Chisinau, str-la Mereni, 8
Telefon/fax 022-47-32-37
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DĂNUŢĂ OXANA
Obiectul achiziţiei Achizitionarea tehnicii speciale de supraveghere
Cod CPV 35120000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Chisinau, str-la Mereni, 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chisinau, str-la Mereni, 8
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226401
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226401
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 06.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.03.2017 10:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18005305 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00561
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 GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic 
Municipal nr.4 pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Str.Korolenko, 2/1, bloc A, etajul 2, secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa
Termenul de depunere a ofertelor 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=18007257 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00565
Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina
Adresa or. Rezina str. 27 August 1
Telefon/fax 025425655 025422146
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU MARCEL

Obiectul achiziţiei Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale: L161, 
Rezina-Saharna Nouă-Cinișeuți-Gordinești

Cod CPV 45233120-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Rezina str. 27 August 1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Rezina str. 27 August 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD17TRPDBB222500C116
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD17TRPDBB222500C116
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18012968 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00569
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 Lucrări de reparație capitală a edifi ciului SAMU Ceadîr-Lunga
Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP CNAMUP, Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str-la Constantin Vârnav 7

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18014245 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00571
Autoritatea contractantă I.M.S.P.S.R. Căuşeni ANA ŞI ALEXANDRU
Adresa Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Gagarin Iu. 54
Telefon/fax 069777255 060001393
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PULBER IGOR

Obiectul achiziţiei Lucrări de montarea sistemului de alimentare cu gaze medicale 
(oxigen) în secția UPU

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul raional Căușeni ”Ana și Alexandru”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Gagarin Iu. 54
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD06VI022510500000002MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.5 Causeni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD06VI022510500000002MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.5 Causeni
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18014681 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00572
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 PINTEAC OLGA
Obiectul achiziţiei Frigidere si Fiare de calcat
Cod CPV 39711130-9

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:
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Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 03.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18014822 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00574
Autoritatea contractantă IMSP SCM nr.1
Adresa str.Melestiu, 20
Telefon/fax 022-35-47-93
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VOLOŞCIUC VERONICA
Obiectul achiziţiei achizitionarea medicamentelor
Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Melestiu, 20
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
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=18015582 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00575
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI TARACLIA
Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Lenin 128
Telefon/fax 29425774
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FILIPOV SERGHEI
Obiectul achiziţiei работы по фасаду детского сада №4 г.Тараклия
Cod CPV 45400000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Lenin 138
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226612
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226612
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226612
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226612
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18016098 



32

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1624 FEBRUARIE 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00577
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 DÎNGA OLESEA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație a Catedrei de stomatologie a IP USMF 
”Nicolae Testemițanu” din incinta Policlinicii Stomatologice 
Republicane din str. V. Pîrcălab 17, mun. Chișinău

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165, 
bir. 301

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, 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:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18016400 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00578
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂUŞENI
Adresa Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Meşterul Radu 3
Telefon/fax 024322233
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LEBEDEV VICTOR
Obiectul achiziţiei Procurarea tractorului cu echipament atașat
Cod CPV 16700000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Orașul Căușeni, Primăria or. Căușeni, str. Meșterul Radu 3.
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Meşterul Radu 3
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 06.03.2017 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=18016545 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00580
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Telefon/fax 0231-5-87-08
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR
Obiectul achiziţiei investigații bacteriologice pentru a. 2017
Cod CPV 85000000-9

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18019821 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00583
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI TARACLIA
Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Lenin 128
Telefon/fax 29425774
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FILIPOV SERGHEI

Obiectul achiziţiei работы по мантажу уличного освещения ул.Вокзальная и 
детского садика №4

Cod CPV 45311000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Lenin 128
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226612
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226612
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226612
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226612
Termenul de depunere a ofertelor 09.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18023280 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00588
Autoritatea contractantă IMSP “Spitalul raional Edineţ”
Adresa or.Edineţ str. Şoseaua Bucovinei nr. 1
Telefon/fax 0-246-2-24-48
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie IURI RODICA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru bolnavii de tuberculoză.
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP “SR Edineţ”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Edineţ str. Şoseaua Bucovinei nr. 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264041002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 262500000503501
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264041002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 262500000503501
Termenul de depunere a ofertelor 03.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18027186 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00593
Autoritatea contractantă IMSP SCM nr.1
Adresa str.Melestiu, 20
Telefon/fax 022-35-47-93
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VOLOŞCIUC VERONICA
Obiectul achiziţiei Detergenti
Cod CPV 39831200-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCM nr. 1, str. Melestiu, 20
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
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=18034337 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00594
Autoritatea contractantă PRIMARIA ORAȘULUI BRICENI
Adresa Or. Briceni, str. Independenței, 28
Telefon/fax 0247-2-33-41
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TORNEA CAROLINA

Obiectul achiziţiei Reparatia capitala a covorului asfaltic la gradinita de copii nr. 2 
“Ulibca” din or. Briceni

Cod CPV 45233200-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Briceni, str. Independenței, 28
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Or. Briceni, str. Independenței, 28
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD34TRPCDB518410A009
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 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=18035780 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00599
Autoritatea contractantă PRIMARIA ORAȘULUI BRICENI
Adresa Or. Briceni, str. Independenței, 28
Telefon/fax 0247-2-33-41
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TORNEA CAROLINA
Obiectul achiziţiei Reparatia capitala la scoala de arte or. Briceni
Cod CPV 45453000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Briceni, str. Independenței, 28
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Or. Briceni, str. Independenței, 28
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD34TRPCDB518410A009
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 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=18037775 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00602
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 Lucrări de reparație capitală a edifi ciului PAMU Baurci, 
r. Ceadir-Lunga

Cod CPV 45453000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 10.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18040081 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00607
Autoritatea contractantă Departamentul Trupelor de Carabinieri
Adresa str. Gh. Asachi, 65 a
Telefon/fax 0 22 73-93-68
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie INDIUHOVA ASEA
Obiectul achiziţiei medicamente şi produse parafarmaceutice
Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri, et. 3, bir. 301, D-na Asea Indiuhova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri al M.A.I., etajul 1 Sala de şedinţe

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 1006601000473
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD69TRPCAA518410A005
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 1006601000473
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD69TRPCAA518410A005
Termenul de depunere a ofertelor 06.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18053372 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00614
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 7

Telefon/fax (0268)21254
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LEORDA TATIANA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 7, birou nr.31

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 7, birou 39

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 06.03.2017 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=18069669 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00623
Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE ANENII NOI

Adresa Republica Moldova, ANENII NOI, or. Anenii Noi, str. Uzinelor 30 
bl. 1

Telefon/fax 026522645
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BURUIAN NELLI
Obiectul achiziţiei produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, ANENII NOI, or. Anenii Noi, str. Uzinelor 30 
bl. 1

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Anenii Noi
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Anenii Noi
Cont trezorerial TREZMD2X
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=18091187 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00624
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

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

Telefon/fax 022267023
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎRĂU VALENTINA
Obiectul achiziţiei Dezinfectanti
Cod CPV 24455000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau,str.A.Puskin 51 bl.A etajul 6

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD05ML00002251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Renastere’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD05ML00002251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Renastere’ Chisinau
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=18091692 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00123 din 01.03.2017 cu privire la achiziţia de Bunuri igienico-sanitare, cod CPV - 39800000-0, 
conform necesităţilor autorităţii contractante Banca Nationala a Moldovei, 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=17300719 

În atenţia operatorilor economici!
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00481 din 27.02.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de asfaltare a strazii Alexei Mateevici 
din or. Cimișlia, cod CPV - 45233222-1, conform necesităţilor autorităţii contractante Primaria Cimislia, 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=17857856 

În atenţia operatorilor economici!
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00516 din 27.02.2017 cu privire la achiziţia de Articole radiologice și developante, cod CPV - 
32354400-3, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SR Hînceşti, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:
Termenul de depunere a ofertelor 27.02.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.02.2017 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17928631 
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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 73/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Puhoi, r-ul Ialoveni

2. IDNO: 1009601000201

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

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

5. Obiectul achiziției: Procurarea unui autocar

6. Cod CPV: 34110000-1

7. Data publicării anunțului de intenție:  

8. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui autocar

conform necesităţilor  Primariei s. Puhoi, r-ul Ialoveni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

Modalităţi de plată: Prin virament, după înregistrarea Contractului, în 10 zile după livrarea 
autocarului și  baza facturii fi scale 

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 434110000-1 Procurarea unui autocar pentru 
transportarea pasagerilor Unități 1

1. Tip urban
2. Anul fabricării – de la 2007
3. De la 40 locuri
4. Condiționer, sistem pentru căldură

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):  În 30 de zile 
din momentul înregistrării  contractului

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

14.  Locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:   Primăria s.Puhoi, r-ul laloveni

15.  Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

a) Nu se aplică
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

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

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

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

1 Descrierea tehnică Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

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

3 Garantia pentru oferta Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

4 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație pe proprie răspundere.

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

5
Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Obligatoriu p/u 
persoane juridice

6
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Obligatoriu p/u 
persoane juridice

7 Licenta de activitate,dacă domeniul se licențiază Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Obligatoriu p/u 
persoane juridice 

8 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

9 Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale 
faţă de alţi benefi ciari

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

10 Raport Financiar pentru anul 2015 Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Obligatoriu p/u 
persoane juridice

11 Declarație privind experiența similară 
Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze ce 
contracte  au fi nalizat în ultimii 3 ani .

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Puhoi, r-ul Ialoveni

b) Adresa: Primaria s. Puhoi, r-ul Ialovenia

c) Tel: 068223224, 079247632,026863236

d) Fax: 026863238

e) E-mail:puhoiprimaria@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Nina Iurcu.

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

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

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

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
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] 17.03.2017

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: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor] Primaria s. Puhoi, r-ul Ialoveni, biroul secretarului CL

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 15%.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 450000 lei.
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Licitația publică 74/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Judecătoria Ungheni

2. IDNO: 1014601000104

3. Tip procedură achiziție: Licitația publică

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

5. Obiectul achiziției: achiziționarea și  instalarea ascensoarelor

6. Cod CPV: 42416100-6

7. Data publicării anunțului de intenție: 20.02.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării și instalării ascensoarelor
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Judecătoriaei Ungheni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016.

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

9. Modalităţi de plată: conform facturii

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

 
42416100-6

Achiziționarea  instalarea și darea 
în expluatare  a ascensoarelor

ascensoare 2 Ascensor electric 810GO!FLEX,,S,,
(Sarcina 630 kg /8 persoane, 
Viteza:1,0 m/s, nr.paliere/accese:6/6, 
Cursa 17,70m.
Dimensiuni put :1580x2460mm
Dimensiuni cabina 1100x1400,dizain 
VILITER COLORO
Uși cabina automate 800mm,telescopie, 
fi nisare STANDARD, Rezistența la foc uși: 
E120
Spațiu sigranța superior: 3300 mm
Spațiu sigranța inferior: 380 mm
Paracazatoare: cabina și contragreutate. 

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing
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d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] 60 zile_________________________________

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

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: or. 
Ungheni str. Națională.

Modalitatea de efectuare a evaluării:   Pe lista întreagă 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : oferta ce-a mai avantajoasă 
din punct de vedere tehnică-economic.

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:
a) Preț- 60%
b) Capacitatea-15%
c) Deservirea10%
d) Termen de garanție-10%
e) Consumul de electricitate-5%

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:nu se admit

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

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

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

cerinţei: Obligativitatea

1. Formularul ofertei (F3.1); Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului. Da

2. Garanţia pentru ofertă, în conformitate cu punctul 
IPO23;

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului Da

3. Specifi caţii tehnice (F4.1) și Specifi caţii de preț (F4.2); Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului Da

4. Formularul informativ despre ofertant  (F3.3), și toate 
certifi catele şi documentele enumerate în FDA3;

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului Da

5. Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. 
Declarație pe proprie răspundere.

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului Da

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

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

7. Imputernicirea Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului.

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

10. Scrisoare de inaintare Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului Da

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

Dacă oricare dintre aceste documente sau informaţii lipsesc, oferta va fi  respinsă.
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20. 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: Judecătoria Ungheni

b) Adresa: or. Ungheni str. Națională 21

c) Tel: 023623354

d) Fax: 023623354

e) E-mail: jun@justice.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Șef al secretariatului instanței judecătorești Lari Anna

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: jun.justice.md

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

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

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 17.03.2017

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: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor]Judecătoria Ungheni str. Națională 21

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

25. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 
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(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

C/f: 1014601000104

Trezoraria Teritoriala Ungheni: 

TREZMD2X

Cod IBAN MD87TRPCAI1518490A850AA

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

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1210,72 mii lei
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Licitația publică 75/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

2. IDNO:  1007601000850

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică

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

5. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

6. Cod CPV:  15800000-6

7. Data publicării anunţului de intenţie:  _____________________  

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării  Produselor alimentare

Conformnecesităţilor  Internatul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară trimestrul doi 
2017.

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

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie licitaţie publică privind livrarea/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 15221000-3 Peşte congelat “Hec” kg 1700 Fără cap, cutii speciale,

2 15112000-6 Pulpe de găini kg 1100 Cutii ambalate, cu fi erbere rapidă  
congelate, Gost25391-82

3 15112000-6 File de găină kg 1000 Fără os, cutii ambalate, congelate, 
Gost25391-82, PTMD6700400053-033:2006

4 15111100-0 Carne de vită kg 1700 Proaspata răcită cu os, degrăsată, 
Gost779-55

5 15111100-0 Carne porcină kg 900 Proaspata răcită cu os, stratul de grăsime nu 
mai mare de 1,5 cm.

6 03142500-3 Ouă de găină  bucăţi 20000 de masă, dietice categoria B cu greutatea nu 
mai mică de 63 gr.,cutii, SM 89

7 03212100-1 Cartofi  kg 14000 Saci, cat. 1, 

8 03221113-1 Ceapa kg 2000 Saci, cat. 1

9 03221111-7 Sveclă kg 1500 Saci, cat. 1

10 03221112-4 Morcov kg 2500 Saci, cat. 1

11 03222321-9 Mere proaspete kg 2000 Cutii speciale

12 15131230-6 Mezel fi ert doctorscaia kg 960 Fiert cal. super. cu membrană naturală

13 15131120-2 Salam semiafumat kg 960 Cal.superioară cu termen de valab.nu mai 
mic de 15 zile

14 03221110-0 Usturoi kg 80 Ambalaj special

15 15511100-4 Lapte pasteurizat lu 3000 2,5%, pachet polietilen de 1 lu
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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

16 15540000-5 Brînză de vaci kg 2800 5% pachet polietilen 5kg.

17 15512000-0 Smîntînă kg 1100 15% pachet polietilen 0,5kg

18 15550000-8 BIO Chefi r kg 1400 2,5% pachet polietilen 0,5kg

19 15540000-5 Brînzică dulce bucăţi 7400 Degrasată,  0,1 kg, în asortiment

20 15550000-8 Iaurt bucăţi 7000 3,5% (în asortiment), ambalaj special 0,125 kg

21 15530000-2 Unt de vaci kg 300
Din smîntînă dulce nesărat 72,5%, cu 
grăsimi animaliere, fără adaos de grăsimi 
vegetale, pachet 0,2kg, Gost 37-91

22 15530000-2 Unt de vaci de ciocolată kg 200
Din smîntînă dulce nesărat 62,5%, cu 
grăsimi animaliere, fără adaos de grăsimi 
vegetale, pachet 0,2kg,

23 15530000-2 Unt de vaci kg 300
Din smîntînă dulce nesărat 72,5%, cu 
grăsimi animaliere, fără adaos de grăsimi 
vegetale,Cutii 10-20kg, Gost 37-91

24 15540000-5 Brînză cu cheag tare  kg 500 45 % grăsime bloc 4-5 kg, 

25 15540000-5 Brînză topită tartinabilă kg 200 55 % grăsime, ambalaj 150 gr. 

26 15871273-8 Maioneză kg 50 Căldăruşe speciale pînă la 1 kg.

27 15211000-2 File Hering slab sărat în ulei kg 400 Căldăruşe de 3-5 kg, slab sărat în ulei

28 03222210-8 Lămîie kg 300 Lăzi speciale

29 03222210-8 Portocale kg 1200 Lăzi speciale

30 03222210-8 Banane kg 800 Lăzi speciale

31 15131310-1 Pateu de găină kg 300 în cutii de tinichea

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
 [indicaţi numărul de luni] 3 luni 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni] 3 luni                                             

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

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preţ fără TVA cu 
respectarea cerinţelor specifi cate în documentaţia standard.

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

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

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

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

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

Obligatoriu

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

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

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

5 Oferta de preţ confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6 Certifi cat de conformitate /(Declaraţia de 
conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certifi care acreditat în 
sistemul Naţional de Acreditare - confi rmată prin 
ștampila și semnătura participantului 

Obligatoriu

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

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

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

10 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant Obligatoriu

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

12
Certifi cat de deţinere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator pentru poziţiile:
 4. Carne vită și 5. Carne porcină.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

13 Certifi cat pentru confi rmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de achiziţie

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

Obligatoriu

21. Operatorii economici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi
b) Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4
c) Tel: 0-231-2-51-42
d) Fax:0-231-2-72-69
e) E-mail: internatbalti@mail.ru 
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Olga Nicolenco, specialist achiziţii publice.
Setulde documente poate fi  obţinut 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). 
Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: internatbalti@mail.ru 
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În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

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

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la:[ora exactă]__11:00
- pe:[data]_17.03.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al 

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

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

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

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

26. Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 
- Garanţie bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Internatului psihoneurologic mun. Bălţi, cu nota “Garanţia 
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii M F-Trezoreria de Stat-Internatul psihoneurologic mun. Bălţi
(b) codul fi scal 1007601000850
(c IBAN: MD78TRPCAH518410A00464AA
(d) contul trezorerial TREZMD2X
(e) trezoreria teritorială Bălţi

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

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

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

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:       900 000,00  lei.
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Licitația publică 76/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cinișeuți, r-ul Rezina

2. IDNO: 1007601008018

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată:   nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Lucrari de construcție a rețelelor de apă în s. Cinișeuți, r-ul Rezina

6. Cod CPV: 45247130-0

7. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrarilor de construcție a rețelelor 
de apă în s. Cinișeuți, r-ul Rezina 

conform necesităţilor  Primariei s. Cinișeuți, r-ul Rezina 

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

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

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție Licitatie publică privind executarea următoarelor 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 Lucrari de de construcție a rețelelor 
de apă în s. Cinișeuți,  r-ul Rezina Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De antrepriza.

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

13. Termenul de valabilitate a contractului : 31.03.2018

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

satul Cinișeuți, raionul Rezina

15.  Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

Oferta cea mai avantajoasa tehnico-economic

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

a) Prețul ofertei-90%

b) Perioada de execuție -5%

c) Perioada de garanție-5%
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului  Nu se aplica

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație pe proprie răspundere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     50000 lei. Da 

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 800000 lei. Da
16 Lichiditate generală Minim 100% Da

17

Declarație privind experiența similară 

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări ex-
ecutate în ultimul an de activitate conform 

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

sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fi e egală 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 
Formularul F3.11

Da



52

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1624 FEBRUARIE 2017, VINERI

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

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

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

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

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

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

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

Da 

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

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

26 Certifi cate de calitate la țeavă,elemente 
electrosudabile

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

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  1 an. Max. 3 ani Da

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

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

29 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specifi catia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria  s. Cinișeuți, r-ul Rezina
b) Adresa: Primaria s. s. Cinișeuți, r-ul Rezina 
c) Tel: 068577234
d) Fax: 025451237
e) E-mail: mariana.corcevoi@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Corcevoi Mariana,primar

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

a) Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: mariana.corcevoi@mail.ru

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

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

- pînă la: 11:00

- pe: 17.03.2017

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 s. Cinișeuți, r-ul Rezina, biroul 
nr. 1

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba română

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii Primaria s. Cinișeuți, r-ul Rezina

(b) codul fi scal 1007601008018 

(c) contul de decontare MD29TRPDBB20000001093500 

(d) contul trezorerial TREZMD2X

(e) trezoreria teritorială Rezina 

Garanţia de bună execuţie a contractului: 5%.

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

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 5 952 500 lei.
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Licitația publică 77/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat

“Centrul Republican pentru Ameliorarea și ReproducereaAnimalelor”

2. IDNO: 1003600120621

3. Tip procedură achiziție: Llicitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: achiziționarea azotului lichid

6. Cod CPV: 241118000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: 24.02.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării azotului lichidpentru Î.S. “Centrul 
Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilorÎ.S. “Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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/ solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. 241118000-3 Azotlichid tone 240 000

GOST 9293 74;- 
numărul substanței, conform Listei ONU-1977;- 
densitatea 0,808 gr/cm- 3;
punctual de fi erbere – 195,75ºC- 

10. Contract de achiziție atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]de vînzare-cumpărare 

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni]în termen de45 zile calendaristice de la încheierea contractului, în condițiile DDP 
(INCOTERMS 2010).

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

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

la depozitul Întreprinderii de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea și 

Reproducerea Animalelor”.
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15. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe poziții

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

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

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

1. Formularul ofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.1. Da 

2. Garanția pentru ofertă Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.2. Da 

3.

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

Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.5. Da 

4. Neîmplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație de propria răspundere

Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului.Formularul 3.4. Da 

5.
Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da 

6.
Certifi cat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

7. Licență de activitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

8. Informații generale despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.3. Da

9. Ultimul raport fi nanciar Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da 

10. Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat 
echivalent ce confi rmă calitatea bunurilor

Original. Eliberat de Organismul Național de 
Verifi care a conformității produselor. Da 

11. Certifi cat de origine a mărfi i Original. Eliberat de producătorii mărfi i. Da 

12. Certifi cat sanitar-veterinar Original. Eliberat de Organul sanitar-veterinar 
abilitat. Da 

13. Copia Standardelor de referință pentru marfa și 
serviciul propus

Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da 

21. Operatoriie conomici 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: Întreprinderea de Stat 

“Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

b) Adresa: s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica Moldova,MD-6525

c) Tel:+ 373 22 359 040, + 373 22 359 000
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d) Fax:+ 373 22 359 538

e) E-mail:crara@bk.ru

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Aliona Turovschii, tel. +373 22 359 040, + 373 068411697

Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către 
Participant) și confi rmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 (două sute) lei pentru fi ecare set. 

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

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

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

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

- pînă la:[ora exactă] 11:00 

- pe:[data] 17.03.2017

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: [denumirea autorităţii contractante și 
locul concret de depunere a ofertelor] s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica 
Moldova, MD-6525

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei, 
fără TVA în formă de: 

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru 
Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție 
nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii Întreprinderea de Stat 

“Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

(b) datele bancare BC Moldova-Agroindbank S.A., DOCCB

(c) codul băncii AGRNMD2X

(d) codul fi scal al băncii1002600003778

(e) codul fi scal al întreprinderii1003600120621
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(f ) cod TVA 3000588

(g) IBANMD66AG000000022512673813

(h) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 400 000 (un milion patru sute mii) lei
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Licitația publică 78/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  ___Primăria or.Lipcani __

2. IDNO:  ___1007601004995 _____

3. Tip procedură achiziție:  ___Licitație Publică____

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (încazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi] ___nu se aplică____

5. Obiectul achiziției:  Achiziționarea Vehicului pentru colectare a deșeurilor menajere. Containere, 
pubele pentru deșeuri

6. Cod CPV: __34144511-3, 34928480-6____________________________________________

7. Data publicării anunțului de intenție: ___________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Achiziționarea Vehicului pentru colectare a deșeurilor menajere. 
Containere, pubele  pentru deșeuri

conform necesităţilor  _______Primăriei orașului Lipcani_______
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară __2017____

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: ___Ministerul Mediului și bugetul local ___

9. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fi scale și a procesului verbal de recepție

 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. 34144511-3 Vehicul pentru colectare 
a deșeurilor menajere

Buc 1 Tip: garbage Truck
Tip:  combustibil  diesel
Putere:   mini 175 c.p.
Sarcina utilă: min.8mc.
Numărul de cilindri: min.4
Tracșiune: 4x2
Volum rezervor:  min.50lit.
Emisie:  min EuroIII
Viteza maxim /km/oră/: min/110
 Frînă: frînă de oțel
Cutie viteză: 6 treprte
Punte față/spate de încărcare: 4T/7M
PTO: PTO special p/u autogunoiere compactoare
Recipientul de încărcare: sistem de ridicare a 
containerului de tip Euro.
Capacitatea recipienților de 2x120, 240li, and 1100lit
Pubele de tip euro.
Anexe de acționare automată special de deschidere a 
capacelor.
Furtun de protecție la ridicare.
Supape de blocare montate în poziția dorită pe cilindri 
de ridicare.
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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

Accesorii: -   în conformitate cu normele europene de 
siguranță TS EN 1501-1       
 - Far galben/oranj                     
- 2 unități de lumini de lucru pet imp de noapte                   
-   semnal auditiv în caz de mers în spate                            
-  buton de siguranță de închidere a porții din spate    
 -   lumina și semnalizare acustică, atunci cînd cei     
2 operatori sunt pe punte din spate                                       
-   1 unitate /camera/ de vedere din spate, cu monitor 
montată în cabină                  
 -  dungi refl ectoare pe corpus  
-  roată de rezervă    
- cric 1buc,
- 1 un. stingător
- trusa de scule -1set.              
– 1 set trusă medicală
/mașina să fi e compatabilă cu containerele, să 
corespundă specifi cațiilor ca un lot integru/

2. 34928480-6 Containere pentru 
deșeuri 1100 li

Buc. 71 - Capacitatea: 1100 li
- Greutatea netto: 53,0 kg
- Greutate utilă: 440,4 kg
- Înălțimea: 1370 mm
- Lățimea: 1400 mm
- Adîncimea: 1100 mm
- Material – densitate înaltă PE-HD, rezistente la raze 
UV, efectele temperaturilor externe, acțiunile chimice și 
rezistență înaltă
 - Diametrul roților: 20 cm, 
- Capac plat
- 3culori –albastru, verde, galben

3. 34928480-6 Pubele pentru deșeuri 
240 li

Buc. 100 - Capacitatea: 240 li
- Greutatea netto: 13,5 kg
- Greutate utilă: 96,0 kg
- Înălțimea: 1050 mm
- Lățimea: 570 mm
- Adîncimea: 720 mm
- Material – densitate înaltă PE-HD, rezistente la raze 
UV, efectele temperaturilor externe, acțiunile chimice și 
rezistență înaltă
 - Diametrul roților: 20cm, 
- Capac plat

4. 34928480-6 Pubele pentru deșeuri 
120 li

Buc. 1084 - Capacitatea: 120 li
- Greutatea netto: 10 kg
- Greutate utilă: 48kg
- Înălțimea: 930 mm
- Lățimea: 480 mm
- Adîncimea: 530 mm
- Material – densitate înaltă PE-HD, rezistente la raze 
UV, efectele temperaturilor externe, acțiunile chimice și 
rezistență înaltă
 - Diametrul roților: 20cm, 
- Capac plat

5. 34928480-6 Containere pentru mase 
plastice de tip euro

Buc. 20 Capacitatea: 1,8 m.c.
- Înălțimea: 1500 mm
- Lățimea: 100 mm
- Adîncimea: 1500mm
- Material – plasă metalică tip euro
- capac din plasa metalică tip euro

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni]  ___3luni___

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] __31.12.2017____

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

____Primăria or. Lipcani ____

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ____Pe lista întreagă ____

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : __Cel mai mic preț__

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

a) _________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____Nu se admit ____

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

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

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

1 Formularul ofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.1 Da 

2 Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei 
bancare

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

3 Formularul informativ despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3 Da

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

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

5 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului 
economic

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.5 Da 

6 Garanţie de bună execuţie Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.6 da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: ___ Primăria or. Lipcani, r-nul Briceni ___________

b) Adresa: ___  MD4706, str.Gagarin,6 or.Lipcani ,raionul Briceni ___________________

c) Tel: ___(024) 60-214, ( 0247) 61-246, ( 0247) 60-216 _____________________________

d) Fax: ___ ( 0247) 60-216_____________________________________________________

e) E-mail: __lipcaniprim.achizitii@gmail.com _____________________________________

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

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

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

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

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

- pînă la:[ora exactă]  11:00

- pe:[data]  17.03.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor] 

MD 4706, str. Gagarin,6, or. Lipcani, r-nul Briceni,  Primăria or. Lipcani

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____ 30zile _____

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____Limba de Stat ____

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de __2%__, în formă de: 

- Garanție bancară  sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii[indicaţi] ___ Primăria or. Lipcani, r-nul Briceni ___

(b) datele bancare [indicaţi ___ Ministerul Finanțelor, Trezoreira de Stat ___

(c) codul fi scal [indicaţi] ___ 1007601004995 ____

(d) contul de decontare [indicaţi]  ___ 226635 ___

(e) IBAN [indicaţi] ___ 2301000000005940 ___

(f ) contul bancar [indicaţi] ___ MD84TRPDAX20000001082400 ___

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].___Briceni ____

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: _7_%.
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28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] __Nu se cere__

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 916 833,33 lei
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Licitația publică 79/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

2. IDNO: _1012601000074

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Deschisă

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse și al procedurii negociate) 
[indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea sistemului informatic

6. Cod CPV: _30141200-1

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________

8. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării sistemului informatic
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _ Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova __
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse proprii.

10. Modalităţi de plată: Plata se va efectua în decurs de  20 de zile după semnarea actului de predare 
primire și facturii fi scale:

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

LOTUL 1: Sistem informațional de comunicație și gestionare a poștei electronice.

Nr. Denumire Tip Cerinţă

1 Sistem de operare.
Soluţia trebuie să suporte funcţionare pe sisteme de operare Ubuntu Server și MS Windows Server Obligatoriu

2 Consolă de administrare bazată pe tehnologie web, ce permite executarea oricărui tip de confi gurare. Obligatoriu
3 Suportul multi-domain, IPV6 Obligatoriu

4

Soluţia trebuie să asigure următoarele servicii:
• Mail
• SIP, PBX, MobilePBX
• S/MIME, TLS
• HTTP (webmail, website)
• POP, IMAP, IDLE IMAP, PUSH IMAP, SMTP, MAPI, ACAP, LDAP, RADIUS, PWD, AirSync
• POP over TLS, SMTP over TLS 
• SSL
• Stocarea mesajelor doar prin intermediul fi lesystem (nu se accepta tehnologii de tip mbox, mai-

ldir, dbox, etc)
• Autentifi care: Active Directory (LDAP), CLRTXT, CRAM-MD5, DIGEST-MD5, APOP, GSSAPI, NTLM, 

MSN, SESSIONID, External Authentication Plug-in.

Obligatoriu

5 Client nativ de acces la poștă electronică și apeluri telefonice compatibile cu sistemele de operare: 
MS Windows desktop, MS Windows pentru tablete, Android, iOS, blackberyy

6 Suportul profi lurilor cu setări implicite și profi luri personalizate. Obligatoriu

7
Prezenta mecanismului de creare si gestionare a regulilor de prelucrare a mesajelor și apelurilor de 
voce (SIP) la nivel de domen si la nivel de utilizator. Operare cu expresii regulate, cimpuri standard 
din metadatele mesajului.

Obligatoriu
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Nr. Denumire Tip Cerinţă

8

Sistemul trebui sa fi e doata cu următoarele tehnologii antispam si antivirus:
• DNSBL
• SURBL
• Spmtraps
• SPF
• DKIM
• DMARC
• Tarpit
• Filtre Byesian
• Expresii regulate
• Filtru nativ antispam sau prin intemediul add-on-urilor
• Filtru nativ antivirus sau prin intemediul add-on-urilor

Obligatoriu

9 Sistemul trebuie sa fi e dotat cu jurnale de evidenţă a activităţii sistemului (clasifi cate pe tipuri de 
servicii si tupri de autentifi care) si monitorizare on-line. Obligatoriu

10 Prezenta unui sistem nativ de securitate ce asigură: fi rewall, mecanim de creare si gestionare a 
regulelor fi rewall, liste negre, liste albe. Obligatoriu

11 Prezenta unui sistem nativ de gestionare a cutiilor postale: stabilirea cotei, alertări automatizate la 
diferite evenimente, gestionarea programată a stocării mesagelor. Obligatoriu

LOTUL 2: Sisteme de operare Windows și de gestionare a bazelor de date 

Nr. Denumire produs Unitate de 
masură Cantitate

1 Microsoft Windows 10 Pro (Contract OLP, GGWA - legalizare GetGenuine, Licenţă fără 
Software Assurance) licenţă perpetue 70

2 Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (Contract OLP, Licenţă fără Software 
Assurance) licenţă perpetue 24

3 Microsoft Windows Server 2016 Standard CAL per Device (Contract OLP, Licenţă fără 
Software Assurance) licenţă perpetue 100

4 Microsoft Windows Server 2016 Remote Desktop Services CAL per User (Contract OLP, 
Licenţă fără Software Assurance) licenţă perpetue 10

5 Microsoft SQL Server Standard 2016 (Contract OLP, Licenţă fără Software Assurance) licenţă perpetue 1

6 Microsoft SQL Server 2016 CAL per user, (Contract OLP, Licenţă fără Software Assurance) licenţă perpetue 7

7 Microsoft Offi  ce Standard 2016, (Contract OLP, Licenţă fără Software Assurance) licenţă perpetue 10

11. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

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

13.  Termenul și condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] ___1 (una) luni__________________________________________

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

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

 Sediul Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova________
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16. Modalitatea de efectuare a evaluării: _Pe_fi ecare_lot în parte____________________

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : Cel mai mic preţ, pe lot

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

a) _______________________________________________________________________

b) _______________________________________________________________________

c) _______________________________________________________________________

19. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admit_____________________

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

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

Nr. Denumirea documentului/
cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.

1 Formularul ofertei original , prezentat în modalitatea prevăzută în p.F3.1, 
confi rmat prin semnătura și ștampila Participantului; DA

2 Garanţia pentru ofertă original, prezentată în modalitatea prevăzută în p. F 3.2, ; DA

3 Formularul informativ despre 
ofertant

original – prezentat în modalitatea prevăzută în p.F3.3, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; DA

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

original – prezentată în modalitatea prevăzută în p. F 3.4, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; DA

5 Lista bunurilor și grafi cul livrării original – prezentată în modalitatea prevăzută în p.F4.1, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; DA

6 Specifi caţii tehnice și preţ original – prezentat în modalitatea prevăzută în p. F 4.3, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; DA

7 Certifi cat de înregistrare a 
întreprinderii

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confi rmat prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; DA

8 Extras din registrul de stat al 
persoanelor juridice copie – confi rmată prin ștampila și semnătura participantului. DA

9 Certifi cat de atribuire a contului 
bancar

copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confi rmată prin 
semnătura și ștampila Participantului; DA

10 Certifi cat de efectuare regulată a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confi rmată prin 
semnătura și ștampila Participantului; DA

11 Ultimul raport fi nanciar copie – confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului; DA

12 Certifi cat de conformitate pentru 
fi ecare produs copie, confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului. DA

13
Minim ani de experienţă specifi că 
în livrarea bunurilor și/sau 
serviciilor similare

original – prezentat în modalitatea prevăzută în p.F3.3, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA

22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova
b) Adresa: _ mun. Chișinău, Aeroport, bd, Dacia 80/2, etajul 3, birou 320
c) Tel: 022/823500. 022/823590,069292888
d) Fax: 022/529118
e) E-mail: vladimir.gorea@caa.gov.md
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gorea Vladimir - Șef  Direcţie Economie și Analiză  
 Vitalie Burcovschi 
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Setul de documente poate fi  obţinut 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). 
Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: __vladimir.gorea@caa.gov.md 
În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

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

achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 17.03.2017
b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 

concret de depunere a ofertelor]_ Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, mun. Chișinău, 
Aeroport, bd, Dacia 80/2_______________________________________

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: _45 zile______________________________

26. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _limba de stat_

27. Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 
- Garanţie bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii [Autoritatea Aeronautică Civilă]; 
(b) datele bancare [BC “Victoriabank” SA fi liala nr.11]; 
(c) codul fi scal [1012601000074]; 
(d) contul de decontare [IBAN:MD97VI022511100000005MDL]; 
(f ) contul bancar [VICBMD2X883]; 

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

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

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

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  650000,00 lei
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Licitația publică 80/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Lozova

2. IDNO: 1008601000248

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției:  Achiziționarea tractorului multifuncțional universal (buldoexcavator)  uzat

6. Cod CPV: 16720000-8

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

„Tractorului multifuncțional universal  (buldoexcavator)”  uzat
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăriei Lozova
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8.  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Proectul PNUD în R.M.„Migrație și Dezvoltare Locală 
Integrată”.  Contribuția cetățenilor

9.  Modalităţi de plată: În termen de 30 zile , în baza facturii fi scale

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 16720000-8 Tractor  multifuncțional 
universal (buldoexcavator)” 
uzat

1 1 Categoria vehicolului - Tractor multifuncțional 
universal (buldoexcavator)

2 Anul producerii – 2001 și mai sus
3 Sistem de rulare – 4 roți egale în diametru
4 Model vehicolului – JCB,New Holland, Komatsu,Cat 

sau echivalent – Ferex,Case,  
5 Ore de lucru -  max.10 000 ore
6 Termen de garanție oferit -  Nu mai puțin de 6 luni
7 Greutate -  De la 7 000 kg
8 Puterea motor -  de la 70 c.p.
9 Tip compustibil -  Diesel
10 Cutia de viteză -  Mecanică, manuală
11 Tip tracțiune -  4wd
12 Cupa încărcare/ lamă împingere față -  4x1, 

multifuncțională
13 Cupa excavare -  600 mm(lățime)/400 mm(opțional)
14 Brați telescopic -  Da
15 Furci pentru palete -  Opțional
16 Starea tehnică -  Bună și funcțională 100%
17 Testare tehnică -  Valabilă 
18 Cartea de deservire -  Prezentă
19 Trusă medicală și stingător -  Da
20 Cheie pentru roți -  Da



68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1624 FEBRUARIE 2017, VINERI

10.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni]      1 lună

13.Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni]  3 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: satul Lozova, 
R-n. Strășeni, Primăria

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:     Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

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

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

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

4
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

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

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

6 Informatii generale despre ofertant Copia ordenului de plată. Confi rmat prin 
aplicarea ștampilei băncii Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Lozova
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b) Adresa: R-n. Strășeni s. Lozova str. Ștefan cel Mare 27

c) Tel: 076 076 020

d) Fax: 0 237 47 027

e) E-mail: secretariatlozova@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ion Sturza

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: secretariatlozova@gmail.com 

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

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

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 17.03.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor]   Primăria Lozova

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Romînă

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

C/F  1008601000248  
Binefi ciar  MF TT STRĂȘENI  
Primăria Lozova str. Ștefan cel Mare 27
IBAN  MD97TRPCDD518410AO1127AA  
MF- Trezoraria se Stat
Banca Binefi ciară  TREZMD2X
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27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: _________%.  Nu se cere

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA,   397 000,00 lei: 

Informație pentru operatorii economici
Vă informăm că Proectul „Migrație și dezvoltare Locală Integrată” (menționat sub nr. 00094265) este 

proect de asistență tehnică, implimentat de Programul Națiunelor Unite pentru Dezvoltare în Republica 
Moldova(PNUD Moldova). Livrările de mărfuri și servicii în cadrul acestui Proect cad sub incidența Hotărîrei 
Guvernului (HG) nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero  TVA la livrările de 
mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fi scale și vamale pentru proectele 
de asistență tehnnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este parte”, precum și a modifi cărilor și complectărilor ulterioare care se operează la HG 
nr.246. Acest Proect este înregistrat în Lista proectelor de asistență tehnică în derulare sub nr.872111667927 
(vezi Anexa nr.1 la HG nr. 246, publicat în Monitorul  Ofi cial din 16 noembrie 2016, nr. 399-404, art.1346, cu 
modifi cările ulterioare).

Adițional ținem să menționăm,că livrările de mărfuri și servicii destinate proectelor de asistență teh-
nică ale PNUD Moldova, realizate pe teritoriul Republicii Moldova sunt la cota zero TVA, conform preve-
derilor art. 104,lit.c1 și art.124 aln. (2) lit.b, din Codul Fiscal
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Licitația publică 81/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 
Brătușeni

2. IDNO:  1003604010360

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției:  Chimicale _

6. Cod CPV: 24453000_- 4

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  Chimicale
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni 
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:  mijloace speciale

9. Modalităţi de plată:  lei mold. Achitarea peste 210 zile după livrarea bunurilor pănă la 31 
octombrie 2017.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție Chimicale  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 24453000-4 2,4 D 905 g/l l 366 Grău, orz , porumb
1l/ha, ambalaj 5 l

2 24453000-4 Tebuconazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, 
spirocsamin 250 g/l lit 235 Grău, orz 0,7l/ha ambalaj 5 l

3 24453000-4 Deltametrin 250 g/kg kg 16,8 Grău, orz  0,05 gr/ha ambalaj 0,6 kg

4 24453000-4 Terra sorb/aminoaciz l 340 Grău, orz 
1l/ha ambalaj 5 l

5 24453000-4 Blecdjec/humus/suspensie l 340 Grău, orz 1l la 1 ha ambalaj 5 l

6 24453000-4 Rimsulfuron 23 g/kg, Nicosulfuron 92 g/
kg, Dicamba 550 g/kg kg 22 Porumb 0,440 gr/ha, ambalaj 440 gr

7 24453000-4 PVA l 100 Porumb, fl oarea soarelui, soia 0,3 l/
ha, ambalaj 5 l

8 24453000-4 Tribenuron-metil 750 g/kg kg 7 Floarea soarelui  0,035 kg/ha 
ambalaj 0,5 gr

9 24453000-4 Hizalofop-p-etil 50 g/l l 475 Floarea soarelui, soia
1,5 l/ha ambalaj 5 l

10 24453000-4 Glifosat 450 g/l l 340 Soia, lucernă 3,5 l/ha, ambalaj 20 l
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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

11 24453000-4 Bentazon 480 g/l l 300 Soia 2,5l /ha ambalaj 20l

12 24453000-4 Tefensulfuron-metil 750 g/kg kg 1 Soia 0,008 kg/ha ambalaj 100 gr

13 24453000-4 Imidacloprid 100 gr/l beta-tifl utrin 12,5 g/l l 15 Lucernă 0,5 l/ha ambalaj 5 l

14 24453000-4 Propiconazol 100 gr/l,tebuconazol 160 g/l, 
fl uopiram 20 g/l l 35 Tratarea seminții 0,5 l/1t, ambalaj 5 l

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului  vînzare-cumpărare

12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):  deta livrării 
01,04,2017, transportarea la dipozitul colegiului cu transportul vînzătorului.

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

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:  sat 
Brătușeni r-l Edineț 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe toate poziții 

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

_______________________________________________________________________________

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

a) Corespunzătoare pe toate cerințile 

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):  Prezentarea  
certicatului  de conformitate sau alt certifi cat echivalent ce confi rmă calitatea bunurilor oferite.

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

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

1 Decizia de înregistrare a întreprinderii -copie Emis de camera Înregistrării de Stat, confi rmată 
prin aplicarea semnăturii și ștampilei obligătoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar-copie Eliberat de banca deținătoare de cont, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei obligătoriu

3 Certifi cat de efectuare sistimatică a plății 
impozitelor, contribuțiilor-original

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului-conform cerințelor Inspectoratului 
Fiscal al RM)

obligătoriu

4 Licența de activitate-copie Confi rmată semnătura și ștampila obligătoriu
5 Ultimul raport fi nancear-copie Confi rmată prin semnătura și ștampila obligătoriu

6 Declarația privind conduită etică și neimplicarea 
în practici fl auduloase și de corupere Conform F3.4 Documentele standarte obligătoriu
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 
Brătușeni

b) Adresa:  sat. Brătușeni r-l Edineț

c) Tel: 024692438

d) Fax: 024675594

e) E-mail: zoobrat@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:  Roman Irina

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

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

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

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

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 17.03.2017

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: sat. Brătușeni r-l Edineț RM

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii  Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

(b) datele bancare Ministerul Finanțelor Trezoreria de Satat

(c) codul fi scal  1003604010360
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(d) contul de decontare MD66TRPAAA142310B00898AA

(e) contul trezorerial  

(f ) contul bancar  TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială  Edineț

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5_%.

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

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

 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  1250 000
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Licitația publică 82/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat

 “Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

2. IDNO: 1003600120621

3. Tip procedură achiziție: Llicitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: achiziționarea consumantelor necesare pentru însămînțarea artifi cială a taurinelor

6. Cod CPV: 38437100-8

7. Data publicării anunțului de intenție: 28.02.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumantelor necesare la 
însămînțarea artifi cială a taurinelorpentru Î.S. “Centrul Republican pentru Ameliorarea și 
Reproducerea Animalelor”

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilorÎ.S. “Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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/ 

solicitate
Unitatea 

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

1. 38437100-8

Mănuși din peliculă de polietilen 
cu amestec de polipropilen 
pentru însămînțarea artifi cială a 
taurinelor

unități 100 000

- Tip Zip-Lok;
- Lungimea 800 mm;
- Grosimea 20 mkm;
- Moi, fărămiros specifi c.

2. Citrat de sodiu, neutralizat, cu 
termen de păstrare 3 ani fi ole 100 000

- Volum total  5 ml;
- Soluție  1 ml;
- 2,9% soluție (natriucitrat 5.5 H2O.

3.
Pipete șlefuite pentru 
implimentarea spermei 
congelate în granule

unități 100 000

- Lungimea 400 mm;
- Grosimea  4,8 mm;
- Diametrul intern 3 mm;
- Volumul5 ml;
- Ambalarea de la 5 pînă la 20 unități.

10. Contract de achiziție atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] de vînzare-cumpărare 

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] în termen de 45 zile calendaristice de la încheierea contractului, în condițiile 
DDP (INCOTERMS 2010).
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13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2017

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

la depozitul Întreprinderii de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea și 

Reproducerea Animalelor”.

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe poziții

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

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

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

1. Formularul ofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.1. Da 

2. Garanția pentru ofertă Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.2. Da 

3.

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

Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.5. Da 

4. Neîmplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație de propria răspundere

Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.4. Da 

5.
Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da 

6. Certifi cat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

7. Licență de activitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

8. Informații generale despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.3. Da

9. Ultimul raport fi nanciar Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da 

10. Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat 
echivalent ce confi rmă calitatea bunurilor

Original. Eliberat de Organismul Național de 
Verifi care a conformității produselor. Da 

11. Certifi cat de origine a mărfi i Original. Eliberat de producătorii mărfi i. Da 

12. Certifi cat sanitar-veterinar Original. Eliberat de Organul sanitar-veterinar 
abilitat. Da 

13. Copia Standardelor de referință pentru marfa și 
serviciul propus

Copie. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da 
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat 

“Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”
b) Adresa: s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, MD-6525
c) Tel:+ 373 22 359 040, + 373 22 359 000
d) Fax:+ 373 22 359 538
e) E-mail:crara@bk.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Aliona Turovschii, 

tel. +373 22 359 040, + 373 67698261

Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) și confi rmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 (două sute) 
lei pentru fi ecare set. 

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

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

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

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

- pînă la:[ora exactă]_10:00

- pe:[data]_ 17.03.2017

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: [denumirea autorităţii contractante și 
locul concret de depunere a ofertelor] s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica 
Moldova, MD-6525

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei, 
fără TVA în formă de: 

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru 
Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție 
nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
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(a) benefi ciarul plăţii Întreprinderea de Stat 

“Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

(b) datele bancare BC Moldova-Agroindbank S.A., DOCCB

(c) codul bănciiAGRNMD2X

(d) codul fi scal al băncii1002600003778

(e) codul fi scal al întreprinderii1003600120621

(f ) cod TVA 3000588

(g) IBANMD66AG000000022512673813

(h) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 600 000 (șase sute mii) lei
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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 222-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria orașului Căușeni

2. IDNO: 1007601006151

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Servicii de informare la posturile TV, Radio despre activitatea Primărie 
orașului Căușeni.

5. Cod CPV: 922000000-3

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Servicii de informare la posturile  TV, 
Radio despre activitatea Primăriei orașului Căușeni

conform necesităţilor: Primăriei or. Căușeni(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 
2017.

6.  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local.

Modalităţi de plată: Conform facturilor, lunar. 

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/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 922000000-3
Servicii de informare la posturile  TV, 
Radio despre activitatea Primăriei 
orașului Căușeni

ore 42
Conform programului de emisie

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: perioada anului 2017

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original. Confi rmat prin aplicarea ștampilei 
umede Da

2 Certifi cat de înregistrare întreprinderii Copie. Confi rmat prin aplicarea ștampilei umede Da

3 Licența în domeniul audiovizualului Copie. Confi rmat prin aplicarea ștampilei umede Da

4 Grila de programe Copie. Confi rmat prin aplicarea ștampilei umede. Da

5 Experientă similară Copie. Confi rmat prin aplicarea ștampilei umede. Da

9.  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria orașului Căușeni

b) Adresa: orașul Căușeni,  Primăria or. Căușeni, str. Meșterul Radu 3.

c) Tel: 0(243)-22233, 0(243)-22786, 0(243)-23068.

d) Fax:0(243)-22554.
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e) E-mail: primaria@causeni.org

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Lebedev Victor-Viceprimar, Chirman Gheorghe-
specialist.

10. 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: 09.03.2017

a) peadresa: Orașul Căușeni, str. Meșterul Radu 3, Primăria Căușeni, Anticamera.

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț.

12. Tipul contractului: prestări servicii.

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Cel mai mic preț.

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

15. Garanția pentru ofertă: Nu se cere.

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

17. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 125000
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Cererea ofertelor de prețuri 223-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.M.Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi

2. IDNO: _1013600039715__

3. Tip procedură achiziție  procedura de achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției:  achiziție  procedura de achiziție de materiale si instrumente pentru obturaţii 
stomatologice si pentru laboratorul tehnica dentară

Cod CPV: 33140000 -3

 33131600-3

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării de materiale si instrumente pentru 
obturaţii stomatologice si pentru laboratorul tehnica dentară conform neces ităţilor  Î.M.Centrul 
Stomatologic Raional Anenii Noi

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: sursele 
fi nanciare CNAM  si sursele fi nanciare contraplata(extrabugetare). 

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 33140000-3     
33131600-3 Cape inox cutii 3 Nr 10.100 buc

2 33140000-3     
33131600-3 Cape inox. cut. 4 Nr 12.5 buc

3 33140000-3     
33131600-3 Cape inox CUT. 3 Nr 09.100 buc

4 33140000-3     
33131600-3 Pietre mici BUCATI 100 MICI

5 33140000-3     
33131600-3 Cape inox CUT 1 Nr 12.100 buc

6 33140000-3     
33131600-3 Master Dent Composite BUCATI 20 14gr+14g

7 33140000-3     
33131600-3

Dinti acrilati 20 gar cul(A) fason 25. 
Ucraina CUTII 6 20 gar cul(A) fason 27

8 33140000-3     
33131600-3 Izocol BMS isolant FLACOANE 5 69,100 ml

9 33140000-3     
33131600-3 Pasta GOI  BUC 10 50 gr

10 33140000-3     
33131600-3 Poliset buc. 2 praf lustruire ,5kg

11 33140000-3     
33131600-3 Protacril-M BUC. 8 UCRAINA

12 33140000-3     
33131600-3 Redont CUTII 8 UCRAINA 150G, PULBERE ROZ

13 33140000-3     
33131600-3 Sirma ortodontica  BUC. 3 1.0 mm

14 33140000-3     
33131600-3 Sirma ortodontica BUC 2 0.6 mm
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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

15 33140000-3     
33131600-3 Sirma ortodontica BUC. 6 0.8 mm

16 33140000-3     
33131600-3 Tropicalgin BUC 10 453g

17 33140000-3     
33131600-3 Latelux  BUC 3 5x50g

18 33140000-3     
33131600-3 Diamond Brite BUC 4 Compolait(14/14)

19 33140000-3     
33131600-3 Pripoi  BUC 2 40 gr

20 33140000-3     
33131600-3 Italgin  BUC 10 italgin

21 33140000-3     
33131600-3 Canason combi  BUC 15 30gr+20ml

22 33140000-3     
33131600-3 Sinma-M 12 CUT 2 N12

23 33140000-3     
33131600-3 Sinma-M.N16 CUT 2 N14

24 33140000-3     
33131600-3 Sinma-M 10 CUT 2 N10

25 33140000-3     
33131600-3 Ketac molar CUT 6 mmolar 

26 33140000-3     
33131600-3 Sinma-M.N19  CUT 3 N19

27 33140000-3     
33131600-3 Ata-Re-Cord  CUT 1 N N.1 .2m

28 33140000-3     
33131600-3 Clame pentru proteze BUC 1 NN1,0,500  buc

29 33140000-3     
33131600-3 Zetaplus Soft BUC 6 9900 ml+Oranwash VL 140ML

30 33140000-3     
33131600-3 Prime Dent Compozite BUC 20 115x15gr

31 33140000-3     
33131600-3 Lac pentru bonturi BUC 2 Picofi t

Galben sau sur

32 33140000-3     
33131600-3 fuji BUC 2 fuji

33 33140000-3     
33131600-3 Pistolet de sudat  buc 1 Pentru sudat

34 33140000-3     
33131600-3 Polipant  mare cut 2 550.0mmx8mm 100mn

35 33140000-3     
33131600-3 Arghenat CUT 4  5 ml

36 33140000-3     
33131600-3 belatin CUT 15 n50g+30ml

37 33140000-3     
33131600-3 belodez BUC 10 3%,100ml

38 33140000-3     
33131600-3 Dentin pasta  BUC 10 50gr

39 33140000-3     
33131600-3 Devit -C pasta  CUT 20 3g

40 33140000-3     
33131600-3 Endo Ji CUT 15 Nr 4hemostat 15 ml

41 33140000-3     
33131600-3 endo ji CUT 15 Nr2 largire 15 ml
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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

42 33140000-3     
33131600-3 evricol  original SET 4 40gr

43 33140000-3     
33131600-3 foredent BUC 1  orig.40 gr

44 33140000-3     
33131600-3 unicem bactericid 50g+30 ml BUC 10 50g+30 ml

45 33140000-3     
33131600-3 unicem alb 100g+60ml BUC 30 100g+60ml

46 33140000-3     
33131600-3 cemion uni A2,A3, SET 5 A2,A3,

47 33140000-3     
33131600-3 belac F 25 ML buc 2 F 25 ML

48 33140000-3     
33131600-3 Lac Eda -03 conalor CUT 3 003

49 33140000-3     
33131600-3 Cemion Color BUC 4 Ccolor

50 33140000-3     
33131600-3 Role de vata , CUT 10 lluna  N1 500 buc

51 33140000-3     
33131600-3 Freza de taiat coroane BUC 10 De taiat coroane

52 33140000-3     
33131600-3 Freze dure piesa turbina BUC 100 Sfera con invers

53 33140000-3     
33131600-3 Lichid pentru lac BUC 2 Pico-fi t

54 33140000-3     
33131600-3 Freze diamantate turbina BUC 300 Sferice, con invers

55 33140000-3     
33131600-3 Mandrela BUC 50

56 33140000-3     
33131600-3 Obturatoare P/U rosii BUC 150 rosiii

57 33140000-3     
33131600-3 Petre b/m KXC PP BUC 40 220X30

58 33140000-3     
33131600-3 Pivot inox buc 20 aAnthogyr

59 33140000-3     
33131600-3 Gutaperca CUTII 20 aasortate

60 33140000-3     
33131600-3 pulpoextractoare BUC 25 Sscurte 100 buc

61 33140000-3     
33131600-3 K-File CUT 20 nr.20(6 buc)

62 33140000-3     
33131600-3 K-Reamer CUT 50 nr.15-40(6 buc)

63 33140000-3     
33131600-3 Disc  BUC 10 pentru ceramica

64 33140000-3     
33131600-3 Ceara baza CUT 10 Ucraina 500 gr

65 33140000-3     
33131600-3 Ceara de modelat CUT 4 Modevax Ucraina

66 33140000-3     
33131600-3 Freze dure piesa dreapta BUC 20 PP/D CON INVERS 12-010-5

67 33140000-3     
33131600-3 Freze dure piesa unghi BUC 30 P-U CON INVERS SFERA 12-010-7

68 33140000-3     
33131600-3 Piesa unghi micromotor BUC 2 unghi micromotor
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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

69 33140000-3     
33131600-3 Absorbent  paper points BUC 1 nr 15-40 200 buc

70 33140000-3     
33131600-3 Cleanpolish BUC 2 550 gr

71 33140000-3     
33131600-3 Piesa turbine BUC 4 Pentru turbina

72 33140000-3     
33131600-3 calcimol  BUC 1 foto

73 33140000-3     
33131600-3 Life regular set BUC 1 set

74 33140000-3     
33131600-3 Micro motor BUC 2

75 33140000-3     
33131600-3 Pincete  BUC 20 stomatologica

76 33140000-3     
33131600-3 Oglinzi BUC 50 fara miner

77 33140000-3     
33131600-3 Spatula ciment BUC 40 ciment

78 33140000-3     
33131600-3 sonde BUC 30 UD 786-645

79 33140000-3     
33131600-3 Cuve BUC 20 Cuve

80 33140000-3     
33131600-3 Excavator BUC 20 Excavator

81 33140000-3     
33131600-3 fuluar BUC 40 fuluar

82 33140000-3     
33131600-3 protacril  CUT 1 protacril

83 33140000-3     
33131600-3 Fuji de fi xare BUC 2 fi xare

84 33140000-3     
33131600-3 Perii 3 rinduri BUC 6 3 rinduri albe

85 33140000-3     
33131600-3 Discuri vulcan buc 100 1 diametru 40

86 33140000-3     
33131600-3 Bura  PACHETE 2 bura

87 33140000-3     
33131600-3 Piesa dreapta micromotor BUC 1 micromotor

88 33140000-3     
33131600-3 Ocluzor cu magnit BUC 2 magnit

89 33140000-3     
33131600-3 Matrice CUT 1 12 buc, 0.04mm 40x101

90 33140000-3     
33131600-3 SUPER GIPS PACHETE 2 4 kg

91 33140000-3     
33131600-3 trimmer buc 1 trimmer

92 33140000-3     
33131600-3 sablator  buc 1 sablator

93 33140000-3     
33131600-3 Polipante de slefuit obturatiile  buc 20 Rosii/verzi

94 33140000-3     
33131600-3 Nisip pentru sablator pachet 1 Pentru sablator

95 33140000-3     
33131600-3 Septanesc  cu adrenalina  fi ole 500 1:100 000
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3. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 

 __________________________________________________________________

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certifi catul de înregistrare a intreprinderii/decizia 
de inregistrare

Copia confi rmata prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

2 certifi catul de la banca despre atributia contului Copia confi rmata prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

3 oferta original  confi rmat prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

4 certifi catul de la organele fi scale Copia confi rmata prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

5 certifi catul de calitate CE Copia confi rmata prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

6 datele generale despre ofertant Copia confi rmata prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

7 raportul fi nanciar Copia confi rmata prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

8 Licenta in caz cind se licentiaza Copia confi rmata prin semnatura, stampila 
umeda a participantului da

5. 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: Î.M.Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi

b) Adresa: Anenii Noi, Uzinelor 30

c) Tel:0265-2-11-90  060205592

d) Fax: __026521190

e) E-mail: preascal@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Preașca Liudmila -contabil

6. 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] 06.03.2017

- pe adresa: or. Anenii Noi str. Uzinelor 30; I.M.Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

8. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

9.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere.

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

11. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 140 000 
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Cererea ofertelor de prețuri 224-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova

2. IDNO: 1007601011331

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: „Servicii de reparatie si intretinere a autovehicolelor scolare”

5. Cod CPV: 50113000-0       

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: 

„Serviciilor de reparatie si intretinere a autovehicolelor scolare”    [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Directiei Invatamint a Consiliului Raional Leova
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată 

suma necesară din: Bugetul de Stat. 
[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Numarul de 
autobuze 

(buc)
Marca autobuzelor Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, 

1 50113000-0 Deservirea tehnica 

3
Opel CSD-467 
Opel CSD-403 
Opel CSD-527

schimbarea uleiului, fi ltrelor, 
placutile de frina, diagnostica.

1 Woi LVAM-962 schimbarea uleiului, fi ltrelor, 
placutile de frina, diagnostica. 

1 TAYOTA LVAM-930 schimbarea uleiului, fi ltrelor, 
placutile de frina, diagnostica. 

1 Chevrelet LVAM-991 schimbarea uleiului, fi ltrelor, 
placutile de frina, diagnostica. 

1 DACIA-LOGAN LVAM-815 schimbarea uleiului, diagnostica. 
1 DACIA-SANDERA LVAI-003 schimbarea uleiului, fi ltrelor.

2 PAZ LVAJ-561
PAZ CGZ-167

schimbarea uleiului, fi ltrelor, 
diagnostica. 

4

IVAN LVAC-362 
IVAN LVAC-363 
IVAN LVAC-364 
IVAN LVAC-365

schimbarea uleiului, fi ltrelor, 
diagnostica. 

1 INECO schimbarea uleiului, fi ltrelor.

2 50113000-0
Reparatia 
autovehicolelor, 
piese de schimb

1 WoiLVAM-962 Cutia de viteza, incalzirea 
salonului, aparatura motorului.

1 DACIA-SANDERA LVAI-003 Puntea din fata
1 PAZ LVAJ-561 Sistema de frina 
1 IVAN LVAC-362 Motorul
1 IVAN LVAC-363 Schimbarea partbrizului
1 IVAN LVAC-364 Cutia de viteza.
1 IVAN LVAC-365 Puntea din spate 
1 IVECO Motorul, cutia de viteza automat
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6. Termenul de livrare solicitat și locul destinației fi nale: 

La solicitarea Directiei Invatamint a Consiliului Raional Leova

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta de pret Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

2 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii

Copie emis de Camera Inregistrгrii de Stat 
(Ministerul Dezvoltгrii Informationale), 
confi rmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului

Obligatoriu

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar
Copie eliberat de banca detinatoare de 
cont Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului

Obligatoriu

4 Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certifi catului-conform cerintelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) 
Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului

Obligatoriu

5 Ultimul raport fi nanciar Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

6 Licenta de activitate Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

7 Informatii generale despre ofertant Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: DICR Leova

b) Adresa: or. Leova, str. Independentei 3

c) Tel: 0263 2-41-83, 2-32-25, 2-30-79

d) Fax: 0263 2-31-05

e) E-mail: dgrilv@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Alexandru Gospodinov-sef. DICR Leova

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] 09.03.2017    

- pe adresa: DICR Leova, or. Leova str. Independentei 3, etajul 3 biroul 29 [denumirea autorităţii 
contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul 
cel mai scăzut] Prețul cel mai scăzut pe oferta intreaga

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

12. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]                
Nu se cere



89

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1624 FEBRUARIE 2017, VINERI

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi];      

(c) codul fi scal [indicaţi];           

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];     

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

Contestaţiilor la adresa : [indicati adresa].     

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA,  211000.00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 225-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  Combinatul  „Liman”

2. IDNO: 1006601003418

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției:  lucrări de reparaţie capitală a unei porţiuni de gard

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparaţie 
capitală a unei porţiuni de gard   

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Combinatului   „Liman”  
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: mijloace  fi nanciare  colectate.

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 de zile  în baza  facturii fi scale  și a procesului verbal de recepţie.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1.1. Lucrari de demolare

1 RpCG29C Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar m3 28,05

2 RpCF10B
Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu 
sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var 
cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru

m3 114,00

1.2. Lucrari de constructii

3 TsA20B
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profi lul taluzului, in teren mijlociu

m3 7,00

4 CA03C

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
10/8 (Bc 10/B 150) 

m3 30,50

5 CC01B Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul 6 barelor peste 8 mm inclusiv kg 1 727,00

6 CE13A

Invelitori la peretii fundatiei cu membrane 
bituminoase modifi cate lipite cu fl acara in sistem 
monostrat pe suprafata orizontale montate pe 
suport continuu, ruberoid

m2 165,80

7 CL18A
Confectii metalice diverse din profi le laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton, cornier

kg 31,60
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

8 CN28A1

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate 
la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profi le usoare, executate manual, aplicarea unui strat 
suplimentar de vopsea pe baza de ulei

t 0,02

9 CC09A Montarea plasei din armatura VR m2 80,26

10 CD55A Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu 
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara m3 24,80

11 CD55A Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  stilpii cu 
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara m3 3,21

12 CC01B Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv kg 159,00

13 CG01A Strat suport executat din mortar din ciment M 100-T 
de 3 cm grosime ,(coama la stilpi si gard) m2 16,72

14 CA05B

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, 
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala 
de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 

m3 71,25

15 CB01A
Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului de monolitizare intre elementele prefabri-
cate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

m2 203,33

16 RpCJ26A

Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, 
vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de 
var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-
ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce 
au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip

m2 203,33

17 RpCJ31C Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi 
regulate (opus-incertum) m2 200,65

18 CO05B
Imprejmuiri din sirma ghimpata  zincata, cu 5 rinduri 
orizontale de sirma zincata si cite 2 rinduri diagonale 
pe panou, inaltimea gardului fi ind de 2 m

m 66,88

19 CI15A2 Placaje din penopolisterol m2 4,45

20 CB16A Schela  pentru lucrari de fi nisaje interioare in incaperi 
pina la 5 m inaltime m2 89,20

1.3. Lucrari diverse

21 TrI1AA08A1 Descarcarea materialelor din grupa A - grele si mar-
unte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 t 85,50

22 TrB05B1-9 Transportul, prin purtare directa, al materialelor 
comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m t 85,50

23 TrB02B2-9
Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, 
aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe 
distanta de 90 m

t 85,50

24 TsI50I Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 25 km t 85,50

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni]   3 luni

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

13.  Locul executării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Uzinelor 6

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întregă
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15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :  cel mai mic pret

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

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

18. 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 Oferta Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

2 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

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

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

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

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. 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 Garantia pentru lucrarile efectuate (min. 3 ani) Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

10 Certifi cate de calitate la toate materialele folosite 
(ciment, metal, bloc de calcar)

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

19. 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: Combinatul  „Liman”
b) Adresa: mun. Chișinău,  str. Uzinelor 6
c) Tel: 022-42-98-39, 022-42-98-36
d) Fax: 022-47-43-68, 022-42-98-36
e) E-mail:  combinatulliman@gmail.com
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ala Maximenco – economist-coordonator
Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 
Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa:  combinatulliman@gmail.com
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 09.03.2017
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 

depunere a ofertelor]  mun. Chișinău, str. Uzinelor 6
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

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

24. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]
Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2  %. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi];  Combinatul  „Liman”
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal [indicaţi]; 1006601003418
(d) IBAN [indicaţi]; MD73TRPCAA518410A00579AA
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]:  10 % .

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 

 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:   516666.67  lei
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Cererea ofertelor de prețuri 226-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Ștefan Vodă

2. IDNO: 1007601006210

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: lucrări de pavare a terenului in fața Casei de Cultură

5. Cod CPV: 45233222-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

lucrări de pavare a terenului in fața Casei de Cultură
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria or.Ștefan Vodă
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

8. Modalităţi de plată: _conform actului de efectuare a lucrărilor__

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

lucrărilor solicitate
Unitatea 

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

1 45233222-1 Lucrări de pavare M2 951,05 RpCS19E Demontari: asfalt la trotuare, turnate pe beton 
RpCS19A Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate 
pe loc
RpDB36C Desfacerea trotuarelor din dale de beton 
sau basalt si borduri din piatra sau de beton orice 
dimensiuni, asezate pe beton (borduri din pitra sau 
beton)
5cm RpCS19G Demontari: borduri la trotuare, asezate pe 
beton
TsC54A Strat de fundatie din nisip 
CO02C Trotuar executat cu placi de beton (grosime 3,8 
cm) pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm 
grosime cu rosturile umplute cu rosturi de nisip
DE17A Pavaje executate din placi de trotuare (grosime 
5,8cm) din beton prefabricat, asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip,in proportie de1:3, 
rosturi cu amestecuscat de ciment si nisip, cu grosimea 
stratului de 5cm
CO03A Borduri pt trotuare asezate pe mortar de poza, 
marca M100-T de 5cm grosime, pe ofundatie de beton 
clasa C5/4 de cca 15cm grosime cu rosturile umplute cu 
mortar
TsC02D1 Sapatura mecanica cu excavatorul pe pneuri 
de 0,21-0,39 m3, cu comanda hidraulica,in pamint cu 
umeditatea naturala descarcare auto teren catg.2
Ts150A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta la 
distant de 2km 
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9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] 1,5 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] __6 luni____

13.  Locul executării lucrărilor: _____In fața Casei de Cultură____

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: 

a) situația personală a ofertantului    

b) capacitatea de exercitare a activitații profesionale

c) capacitatea economică si fi nanciară

d) capacitatea tehnică și/ sau profesională

e) standarde de asigurare a calității

f ) standarde de protecție a mediului

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : preț cel mai scăzut

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

18. 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 Oferta (copia confi rmată prin ștampilă și semnătură 
ofertantului) prezentare Da

2 Deviz (formularele 3,5,7) confi rmat prin semnătura și ștampila 
ofertantului prezentare Da

3
Copia certifi catului de înregistrare a intreprinderii emis de 
către Camera Înregistrării de Stat, confi rmat prin semnătura și 
ștampila ofertantului

prezentare Da

4 Licența de activitate și anexa (copie confi rmată prin semnătură 
și ștampila ofertantului) prezentare Da

5
Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și 
al fi lialelor acestuia) confi rmare prin semnătura și ștampila 
ofertantului

prezentare Da

6 Asigurarea cu personal de specialitate, confi rmată prin 
semnătura și ștampila ofertantului prezentare Da

7 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie 
confi rmată pri semnătura și ștampila ofertantului) prezentare Da

8
Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa 
datoriilor la bugetul Public Național (copie confi rmată prin 
semnătura și ștampila ofertantului)

prezentare Da

9 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (confi rmare prin 
semnătura și ștampila ofertantului) prezentare Da

10 Avizul Inspecției de Stat în construcție prezentare Da
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19. 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: Primăria or.Ștefan Vodă

b) Adresa: or.Ștefan Vodă,str.Ștefan cel Mare,31

c) Tel: 0242-25178,  0242-25199

d) Fax: 0242-22139, 0242-22396

e) E-mail: primariastefanvoda@ymail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: specialist de planifi care Dărănuță Silvia

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: primariastefanvoda@ymail.com 

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 09.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]  Primăria or.Ștefan Vodă,or.Ștefan Vodă,str.Ștefan cel Mare,31,biroul 4

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 
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(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 

 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 313551,43 lei



98

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1624 FEBRUARIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 227-op/2017

1. Название закупающего органа: _Примэрия с. Конгаз

2. IDNO: _1007601010736

3. Тип процедуры закупки: _конкурс ценовых оферт

4. Предмет закупок:_овощи и фрукты

5.  Код CPV: _15300000-1

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки 

овощи и фрукты на 2 квартал  2017 г.
(предмет  закупки)

согласно нуждам примэрии с. Конгаз
(название закупающего органа)

(в дальнейшем – Покупатель)  на бюджетный период 2017 г., была выделена необходимая сумма 
из: _государственного бюджета_.

(источник публичных средств)

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

№
п/п Код CPV Название запрошенных товаров/

услуг

Единица 
изме-
рения

Коли-
чество

Полная истребуемая 
техническая спецификация, 

Ссылочные стандарты  

1. 15300000-1 Лимон Кг 131 Не менее 50 мм/70 мм в диаметре

2. 15300000-1 Чеснок Кг 26 Свежие

3. 15300000-1 Яблоки свежие Кг 2050 Крупные  100 мм/100 мм

4. 15300000-1 Капуста свежая Кг 1300 Свежая

5. 15300000-1 Лук Кг 875 Диаметр не менее 70 мм/70 мм

6. 15300000-1 Морковь Кг 925 Крупная (не менее 50 мм/150 мм)

7. 15300000-1 Свекла Кг 700 Свежие, в форме цилиндра

8. 15300000-1 Картофель крупный Кг 5900 Крупная, чистая, белая- диаметр 
не менее 10 см/10 см

9. 15300000-1 Редька Кг 140 Свежая

10. 15300000-1 Бананы Кг 480 Диаметр 250 мм/50мм

11. 15300000-1 Мандарины Кг 100 свежие

6.  Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения: по мере 
необходимости закупающего органа; доставка производится продавцом до места 
указанного покупателем.

Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают 
следующее: 
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№
п/п Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на 
каждой странице

2 Сертификат регистрации предприятия
Копия – выданный государственной регистрационной 
палатой (Министерство информационного развития), 
подтвержденный подписью и печатью участника

3 Последний финансовый отчет Обзор- подтвержденный печатью и подписью участника

4 Сертификаты соответствия
Выданные национальным органом для проверки 
соответствия продукции -копия оригинала, заверенная 
печатью и подписью участника

5 Общие сведения об офертанте Заверенные мокрой печатью участника

6 Сертификат о наличии банковского счета Копия-банк, хранящий  счета

7 Сертификат об уплате налогов
Копия, выданная налоговой инспекцией (действитель-
ность  сертификата в соответствии с требованиями госу-
дарственной налоговой инспекции РМ)

8 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью

9 Санитарный паспорт на водителя Копия, заверенная печатью участника

10 Санитарная авторизация Копия, заверенная печатью участника

11 Данные об участника Оригинал, заверенная мокрой печатью

12 Список учредителей (Extras) Extras экономического оператора- имя, фамилия, 
персональный код

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

Название закупающего органа:_Примэрияс.Конгаз

Адрес: с.Конгаз, ул. Октябрьская,85

Тел: 0298-68-0-96, 68-4-57

Факс:0298-68-4-57

E-mail:primaria.congaz@yandex.com

Имя и должность ответственного лица:юрист примэрии с.Конгаз – Чобанова Елена

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

- до: 11:00
- до: 06.03.2017
- по адресу: примэрия с. Конгаз, ул. Октябрьская,85. 

Оферты, поданные с опозданием будут отклонены. 

Критерием присуждения является: самая низкая цена и качество

Срок действия оферт: 30 календарных дней

Гарантия оферты «Не требуется»

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере ____%, в форме: 
- банковской гарантии  или
- перевода на счет органа.
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Оплата переводом осуществляется по адресу  (название организации), с примечанием «Гарантия 
оферты по открытым торгам №_________ от _______________»,  согласно следующим детальным 
данным: 

a) бенефициар платежа (укажите); 

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код (укажите);

d) расчетный счет (укажите); 

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите); 

g) территориальное казначейство (укажите).

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

Оценочная стоимость приобретения товара без НДС: 57500,00 лей
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Cererea ofertelor de prețuri 228-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția generală de cultura și turism UTA Găgăuzia.

2. IDNO: 1007601000698

3. Tip procedură achiziție: serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Chirie de localurile 

5. Cod CPV: 70311000-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Chirie de localurile
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   Direcția generală de cultura și turism UTA Găgăuzia
[denumirea autorităţii contractante] 

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

_________bugetul regional                       .
[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 70311000-4 Chirie de localurile luni 12 Camera a oferit un potențial furnizor în chirie 
sub Biblioteca Copiilor mun.Komrat trebuie să 
îndeplinească următoarele cerințe:
1) Camera trebuie să fi e amplasat în 
centrul orașului Comrat (la 500 de metri de 
clădireaDirecția generală de cultura și turism 
UTA Găgăuzia);
2)Trebuie să fi e în clădire panou, pe zona de 
parter de 200 m2, nu mai puțin de 5 camere;
3)Disponibilitatea de apă și canalizare;
4) Prezența sistemelor de climatizare; 
5) Prezența ventilație;
6)Disponibilitatea facilități auxiliare; 
7) Disponibilitatea toaletelor;
8)Să respecte normele sanitare și cerințele de 
siguranță la foc;
9)S-au efectuat linii telefonice și de rețea,acces 
la internet în incinta propuse;
10)perioada de сhirie 03.01.2017 la 03.01.2018

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 12 luni, Direcția generală de 
cultura și turism UTA Găgăuzia
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Documentele de constituire

Aceste titluri de valoare trebuie să fi e sigur de a 
aduce persoane juridice. Prezentul certifi cat de 
înregistrare a întreprinderii, Extras companiile, 
companiile charter, ordinul de numire a capului, 
detalii

2 Un certifi cat care să confi rme dreptul de 
proprietate

Această categorie poate include un act de cadou, 
moștenire, cumpărare - vânzare, precum și 
deciziile judecătorești care au intrat în vigoare

3 Pașaport cadastru la proprietate, zonă

Această lucrare trebuie să conțină date privind 
depunerea suprafața totală. Daca inchiriati o parte 
din incintele trebuie doar să furnizeze pașaportul 
întregii structuri cadastrale, în care parametrii vor 
fi  suprafață închiriabilă explicată clar

4
Încheie contracte cu structuri municipale, care 
alimentează obiectul tuturor comunicațiilor 
necesare (apă, electricitate, căldură).

5

În cazul în care una dintre părțile la tranzacție 
este o persoană fi zică, trebuie să atașați un 
acord notarial al soțului / soțul privind punerea 
în aplicare a acordului

6 Planul (desen) a spațiilor închiriate

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: Direcția generală de cultura și turism UTA Găgăuzia

b) Adresa:or.Comrat strada Pobeda,46 MD-3805

c) Tel: 0(298)2-49-35

d) Fax: 0(298)2-49-35

e) E-mail: cultura.ato@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Hadji Liudmila- Șpecialist principal

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: 12:00

- pe: 09.03.2017 

- pe adresa:or. Comrat, strada Pobeda,46 MD-3805. 

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 12 zile.

12. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 12000 lei pe luna   
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Cererea ofertelor de prețuri 229-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Olănești r-ul ȘtefanVodă

2. IDNO: 1007601005338

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de instalarea pavajului în centrul s. Olănești, r-ul Ștefan Vodă

5. Cod CPV: 45111291-4

6. Data publicării anunțului de intenție: 23.02.2017

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Lucrarilor de instalare a pavajului în centrul s. Olănești, r-ul Ștefan Vodă
[obiectul achiziţiei]

7. Conform necesităţilor Primaria s. Olănești r-ul ȘtefanVodă
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

9. Modalităţi de plată:  in baza facturii fi scale si a procesului verbal de receptie 70% din suma va fi  
achitata în anul 2017, iar 30% va fi  achitata pina la fi nele anului  2018.

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45111291-4 Lucrari de instalare a pavajului în 
centruls. Olănești, r-ul Ștefan Vodă Deviz 1 Conform listeicantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 3 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018

13.   Locul executării lucrărilor: s. Olănești, r-ul Ștefan Vodă

14.   Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

Cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic.

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

a) Caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcțional,

b) Termene de execuție și de garanție a lucrarilor,

c) Costuri de funcționare.

17.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica
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18.  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 Oferta Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

2 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

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

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

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

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

10 Recomandații de la benefi ciari (minimum trei) Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei Da

11 Imagini de indeplinire a lucrărilor propuse Original Da

12 Proces verbal de receptie fi nala a unei  lucrari 
similare.

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei comisiei de primire a lucrarilor. Da

19. 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 s. Olănești r-ul ȘtefanVodă

b) Adresa:  s. Olănești, str. Alexandru cel bun 68, r-ul Ștefan Vodă

c) Tel: 024252236

d) Fax:024252236

e) E-mail:olanprim@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Valentina Țaranu Viceprimar

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00
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- pe: [data] 09.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] : Primaria s. Olănești r-ul ȘtefanVodă, anticamera.

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 

 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 860000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 230-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Puhoi

1. IDNO: 1009601000201

2. Tip procedură achiziție: Concurs prin cerea ofertelor de prețuri

3. Obiectul achiziției: Produse alimentare 

4. Cod CPV: 15800000 - 8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor  alimentare

conform necesităţilor  Primăriei Puhoi

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15811100-7 Pîine  cu greutatea 0,5 kg buc 2000 din făină de grîu calitatea I, SM 173

2 15811100-7 Pîine de secară integrală cu 
greutatea 0,5 kg buc 1160 Din făină de secară de calitatea I

3 15850000-1 Paste făinoase  kg 75 din amestec de făină de grîu şi secară, 
GOST 28807-90,în ambalaja cîte 1 kg

4 15850000-1 Paste făinoase /fi dea/  kg 38  calitate superioara  Clasa I, în ambaqlaj a 
cite 1 kg, GOST 875-92

5 15612100-2 Făină de grîu  kg 80 calitatea superioară, SM 202:2000,în 
ambalaj a cite 5 kg

6 15898000-9 Tăiţei cu ou kg 40 din făină de calitate superioară, 
GOST 30317,în ambalaj a cîte 400 gr

7 15112000-6 Pulpe de găină kg 680

cu  ferbere rapidă,  calitate superioară,
congelate, în ambalaj a cîte 1kg, cu 
greutatea  nu mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă, 
GOST 25391-82 sau 
PTMD 67-00400053-033:2006

8 15112000-6 Piept de găină kg 510  Congelat,în ambalaj a cîte 1kg,
PT MD 67-00411795-176:2003

9 Carne de vita refrigerată, 
proaspata kg 190 Muschi de vita ,fara os,calitate superioara

10 03142500-3 Ouă de găină buc. 4800 de masă, dietice categoria A cu greutatea 
nu mai mică de 63 gr., SM 89

Ouă de prepeliță Buc. 1840

11 15543000-6 Brînză cu cheag tare kg 115 45% grăsime, SM 218:2001

12 15500000-3 Chefi r l 1120 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 l,
GOST 4929-84  

13 15511100-4 Lapte pasterizat l 5400 2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L, 
GOST 13277-79

14 15512100-1 Smîntînă kg 110 10%, în pachet de polietilenă 0,5L, 
TU 10.02.789.09.89

15 15542000-9 Brînză de vaci kg 590 9%, pungă de 2,0 kg,de 5 kg,
PT MD 67-00400053-058:2006
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

16 15530000-2 Unt de vaci kg 250
din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsîme, 
fără adaus de grăsimi vegetal, 
GOST37-91, ambalat a cite 0,200 kg

17 15603300-1 Crupe de mei kg 40 în ambalaj a cîte 1 kg,  

18 15613380-5 Fulgi de ovăs kg. 50 în ambalaj a cîte 1 kg, GOST 21149-93

19 15625000-5 Crupe de griş kg 70 în ambalaj a cîte 1kg, GOST 7022-97

20 15603300-1 Crupe „Arpacaș” kg 40 în ambalaj a cîte 1 kg,  

21 03211000-3 Crupe „Arnăut” kg 50 în ambalaj a cîte 1 kg,  

22 Crupe de porumb kg 50 în ambalaj a cîte 1 kg,  

23 03221220-4 Mazăre şlefuită kg 160  Întreagă în ambalaj a cîte 1kg, 
PT MD 67-38869887-003:2005

24 03211400-7 Crupe de orz kg 50 în ambalaj cîte a 1kg, GOST 5784-60

25 03212213-6 Fasole kg 65 Întregi în ambalaj a cîte 1kg

26 03222210-8 Lămîie  kg 149 Calitate superioară

27 1580000-6 Banane kg 600 Calitate superioară

28 15332410-1 Fructe uscate în sortiment kg 70 Calitate superioară

29 15332410-1 Stafi de kg 60 Calitate superioară

30 03212100-1 Cartofi kg 2200 Calitate superioară

31 03221113-1 Ceapă kg 470 Calitate superioară

32 03221112-4 Morcov kg 450 Calitate superioară

33 03221111-7 Sfeclă roșie kg 450 Calitate superioară

34 03221112-4 Mere proaspete kg 1500 Calitate superioară

35 03212213-6 Roșii în suc propriu kg 200 Calitate superioară,în borcane de 3 l

35 03221400-0 Varză proaspătă kg 570 Calitate superioară

36 Varză roșie kg 135 Calitate superioară

37 15811200-8 Chifl e Buc. 2700 din făina de calitate superioară, cu 
umplutură de magiun,,80 kg gr.

38 15821200-1 Biscuiţi  kg. 111 În  cutii de carton ,pînă la 300 cal la 100gr 
produs

39 15821200-1 Turte  de ovăs kg. 75 Ambalate în cutii de carton, 
GOST 15810-96

40 15821200-1 Covrigi kg 60 Calitate superioară

41 15831000-2 Zahăr tos kg. 500
Produs autohton,din sfeclă dezahăr, 
calitate standart, în ambalaj a cite 1 kg,, 
GOST 21-94

42 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui L 110 rafi nat dezodorizat în sticle de 5 l, 
PTMD 67-05691233-001:2002

Ulei nerafi nat L 15 In sticle 5 l

43 15332200-6 Magiun din fructe kg 46 sterilizat caltate  superioară în borcane de 
sticlă , GOST 6929-88

44 03221220-4 Mazăre verde conservată kg 65 cu bob zbîrcit în borcane de sticlă, cu 
greutatea netă pînă la 1 kg, GOST 15842-90

45 03311230-3 Peşte congelat „Hec” kg 550  fără cap , mășcat,GOST 20057-96

46 15841100-5 Cacao pudra kg 2 cu continut redus de grasime, ambalat in 
pachete de 200gr 
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

47 15614100-6 Orez kg 70 Șlefuit,întreg,rotund,calitatea I,în ambalaj 
a cîte 1 kg.

48 03211900-2 Hrișcă kg 80 Boabe întregi, în ambalaj a cîte 1 kg.

49 15872400-5 Sare iodată kg 75 în ambalaj a cîte 1 kg.

50 15871100-5 Oţet de mere kg 5 6% ambalat în sticle a cîte 1 l

51 15863200-7 Ceai negru natural kg 7 Cutii a cîte 100 pliculețe,Acbar

52 Dovlecei kg 150 Proaspeți

53 conopida kg 210 proaspătă

54 Radacina de telina kg 50 In stare proaspata

55 Rădăcini de pătrunjel kg 3 Proaspăt

56 mandarine kg 180 Suculente

57 Seminte de susan kg 5,5 Proaspete

58 Semințe de in    kg 6 Proaspete

5. Termenul de livrare solicitat și locul destinaţiei fi nale: 01.04.2017 pînă la 30.06.2017,
 Primăria Puhoi, s.Puhoi, r/l Ialoveni

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

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

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

5 Certifi cat de conformitate/Declaraţie de 
Conformitate (pentru produsele lactate)

Eliberat de Organismul de certifi care acreditat în 
sistemul Naţional de Acreditare-confi rmată prin 
semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

6 Oferta de preţ cu TVA și fără confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

8 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de 
trasnsport  copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

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

10 Certifi cat de deţinere a laboratorului sau contract 
cu asemenea laborator

Original eliberat de participant cu semnătură şi 
ştampilă Obligatoriu

11 Lista fondatorilor operatorilor economici-
nume,prenume,cod personal Original semnat şi ştampilat de participant Obligatoriu

12 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere F3,6 Obligatoriu

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

 copie -confi rmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

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

Obligatoriu Obligatoriu

15
Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii  sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

16
Crtifi cat de inspecţie a calităţii cerealelor şi 
a derivatelor cerealelor ,eliberat de Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Obligatoriu Obligatoriu

17
Certifi cat pentru confi rmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de achiziţie de 
stat.

original – eliberat de Participant, care refl ectă 
următoarea informaţie: 
Experienţa acumulată , performanţele ;

• Volumul de producere, desfacere ;
• Numărul şi califi carea personalului angajat ;
• Dotarea  tehnică ;
• Informaţii despre contractele executate în 

ultimii 3 ani;
• Lipsa reclamaţiilor de la benefi ciarii

Obligatoriu

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:Primăria Puhoi

b) Adresa:s.Puhoi,r/l Ialoveni

c) Tel: 0-268-63-236

d) Fax: 0-268-63-238

e) E-mail: iurcunina@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Nina Iurcu,viceprimar

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

- pînă la ora 11:00

- pe: [data] 06.03.2017

- pe adresa:s.Puhoi,r/l Ialoveni. Primăria Puhoi,secretar. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul 
cel mai scăzut].Prețul cel mai mic, pe poziții.

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

11. Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 
1%. din ofertă în formă de: Garanţie bancară 

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa] MD – 2028, mun.
Chișinău, Șoseaua Hîncești 53

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: : 325 000,00
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Cererea ofertelor de prețuri 231-op/2017

1.  Название закупающего органа: Примэрия с. Бешгиоз

2.  IDNO: 1007601010725

3.  Тип процедуры закупки: Конкурс  ценовых  оферт

4.  Предмет закупок: Продовольственные  товары

5. Код CPV:15000000-8

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки

Продовольственные  товары  для  функционирования  
Примэрии с. Бешгиозс 10.03.2017 по 31.07. 2017года_

 (предмет закупки) 

 согласно нуждам   Примэрии  с. Бешгиоз
(название закупающего органа) 

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017 г., была выделена необходимая сумма 
из:    государственного и местного бюджета___

(источник публичных средств) 

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

№
п/п Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг
Единица 

измерения
Количе-

ство

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

1 15981200-0 Газированная 
минеральная вода бут 50 бут по 1,5 л По заявке

2 15555100-4 Мороженое с прослойкой 
сгущенки и шоколада Шт 280 в упаковке по 100 гр. По заявке

3 15981200-0 Газированная сладкая вода бут 50 бут по 1,5 л По заявке

4 15000000-8 Тыква кг 50 в/с, свежая, очищенная, в 
упаковке по 1-5 кг По заявке

5 03221420-6 Капуста цветная кг 30 В упаковке по 2-3 кг По заявке

6 03221212-5 Фасоль стручковая 
быстрой заморозки кг 20 Очищенный полуфабрикат, 

в упаковке по 2-3 кг По заявке

7 03221221-1 Зеленый горошек быстрой 
заморозки кг 20 Очищенный полуфабрикат, 

в упаковке по 2-3 кг По заявке

8 15211000-0 Рыба мороженная филе 
ледяная кг 50 в/сорт  фасованная 2 раза в неделю 

до 10:00

9 15211000-0 Рыба мороженная филе 
хека кг 50 в/сорт  фасованная 2 раза в неделю 

до 10:00

10 15111200-1 Мясо  говяжье (телятина) 
на кости свежего забоя кг. 250 1 кат.

По заявке, один 
раз в неделю до 

10: 00

11 15131130-5 Мясо  говяжье (телятина) 
без  кости свежего забоя кг 250 1 кат.

По заявке 1 раза 
в неделю до 

10:00

12 03221113-1 Зеленый лук Кг 2 в/с в упаковке По заявке
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№
п/п Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг
Единица 

измерения
Количе-

ство

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

13 15131130-5 Грибы 
маринованныеассорти бан. 12 в/сорт банка по 2 кг 2 раза в неделю 

до 10:00

14 15112130-6 Мясо куриное (окорочка) 
мороженное  I кат. кг. 150 в/сорт  Iкат.фасованн. в 

картон.упаков. по 5-15кг
2 раза в неделю 

до 10:00

15 03311230-3
Рыба Хек замороженная 
без головы и 
внутренностей

кг. 100 в/сорт, сорт  Iкат.фасованн. 
в картон.упаков. по 10-15кг

2 раза в неделю 
до 10:00

16 15221000-3 Рыба Скумбрия 
замороженная без головы 
и внутренностей

кг 100 в/сорт  Iкат.фасованн. в 
картон.упаков. по 10-15кг

2 раза в неделю 
до 10:00

17 15221000-3
Рыба пангасиус 
замороженная без головы 
и внутренностей

кг 50 в/сорт  Iкат.фасованн. в 
картон.упаков. по 10-15кг

2 раза в неделю 
до 10:00

18 15511500-8 Молоко цельное, свежего 
надоя литр 2500 в/ сорт, цельное 3,5% Ежедневно до 

07:00

19 15500000-8 Кефир 2,5% пак. 800 пакет по 0,5л. 2 раза в неделю 
до 10:00

20 15512200-2 Сметана 15,0% пак. 80 пакет  0,5л. 2 раза в неделю 
до 10:00

21 15542000-9 Творог обезжиренный, не 
более 5% жирности пач. 500 Пачка 0,5 кг 2 раза в неделю 

до 10:00

22 15551300-8 Йогурт фруктовый  в 
ассортим. 2,5% (100 г) пак. 250 в/сорт, в упаковке 2 раза в неделю 

до 10:00

23 15863200-7 Чай в пакетиках по 25-50 
шт. (крупного дробления) пак. 20 в/сорт, в ассортименте 4гр. 2 раза в неделю 

до 10:00

24 15530000-2

Масло сливочное 
72,5% натуральное (без 
добавления растительных 
жиров, красителей, 
консерв.)

кг 100 в/сорт 2 раза в неделю 
до 10:00

25 15543000-6 Сыр твердый 45% кг 80 в/сорт, 45% (не острый) 2 раза в неделю 
до 10:00

26 03222000-0 Баклажаны свежие кг 50 в/сорт 2 раза в неделю 
до 10:00

27 15811100-7 Хлеб кирпичный бух. 2 300 в/сорт, в индивид.упаковке 
(вес-0,5кг.) ежедневно

28 15811200-7 Багет нарезной шт. 1500 в/сорт вес 0,4 кг. Ежедневно до 
09:00

29 15810000-9 Лаваш уп. 320 п/эт.пакет, круглый, 
270-300гр.

2 раза в неделю 
до 10:00

30 15612100-2 Мука пшеничная кг 250 в/с  фасов. Пакет по 1-2 кг. 2 раза в неделю 
до 10:00

31 03211900-2 Крупа  кукурузная кг 40 в/сорт  в пакете 1 кг 2 раза в неделю 
до 10:00

32 15613310-4 Крупа арнаутка кг 70 Фасован.полиэтил. пакет. 
по 1кг. 

2 раза в неделю 
до 10:00

33 03211400-7 Ячневая крупа кг 30 в/сорт,фасован.Полиэтил. 
пакет 1 кг

2 раза в неделю 
до 10:00

34 15000000-8 Перловка кг 15 в/с. фасов.в. п/э.пак.по1кг 2 раза в неделю 
до 10:00

35 15613380-5 Овсяные хлопья (геркулес) кг 40 в/сорт фасованная в 
полиэт. пакет 1 кг

2 раза в неделю 
до 10:00
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36 15331133-8 Горох сухой (дробленый) кг 60 в/с,фасов,п/э пак.по 1кг. 2 раза в неделю 
до 10:00

37 15831000-2 Сахар (песок) кг 300 в/сорт Мешок до 50кг. По заявке

38 15625000-5 Крупа манная кг 60 в/сорт   в пакете 1 кг 2 раза в неделю 
до 10:00

39 15850000-1
Макаронные изделия 
твердых сортов класс I, 
гр. А

кг 100 в/с.- класс I, группа А
фасов.по 1-5 кг

2 раза в неделю 
до 10:00

40 15613000-8 Крупа гречневая, высший 
сорт кг 80 в/с фасов.впак.по 1кг. 2 раза в неделю 

до 10:00

41 03211300-6
Рис крупнозернистый, 
шлифованный, высший 
сорт

кг 115 в/с. фасов.в п/э.пак.по1кг. 2 раза в неделю 
до 10:00

42 03142500-3 Яйцо куриное диетическое шт. 5000
в/с,категор. в диетическ, 
вес  не менее 63 гр. 
Лоток по 30 шт

2 раза в неделю 
до 10:00

43 03222115-2 изюм кг 10 в/сорт, на развес 2 раза в неделю 
до 10:00

44 15332410-1 курага кг 20 в/сорт, на развес 2 раза в неделю 
до 10:00

45 15332410-1 чернослив кг 50 в/сорт, на развес 2 раза в неделю 
до 10:00

46 03222220-1 Апельсин кг 130 в/сорт 2 раза в неделю 
до 10:00

47 15321000-4

Соки (фруктов. в 
ассортименте 100% 
осветленный (тетрапак –1- 
2-х л натуральный)

литр 430 в тетрапаках по 1-2литр 2 раза в неделю 
до 10:00

48 15332290-3 Повидло яблочное 0,860кг банка 50 1 сорт стеклобанка 0,860 кг По заявке

49 15842310-8 Конфеты с орешками кг 15 в/сорт, коробка 2-4 кг. По заявке 
неделю до 10:00

50 15821200-1 Печенье разное кг 65 в/сорт короб.по3-4 кг. 2 раза в неделю 
до 10:00

52 03222340-8 Столовый виноград кг 50 В короб по 2-3 кг. 2 раза в неделю 
до 10:00

53 150000000-8 Ананас консервированный бан. 20 в/с.короб.по2-3 кг 2 раза в неделю 
до 10:00

54 03222331-2 Абрикос свежий кг 80 в/с.короб.по2-3 кг 2 раза в неделю 
до 10:00

55 03221250-3 кабачки кг 50 в/сорт, короб.по 2-3 кг По заявке

56 15331428-3 Томат.паста 0,720 кг бан. 105 бан. 25% массовой долей сухих 
вещ-в в банках по 0,7 гр.

2 раза в неделю 
до 10:00

57 15421000-5
Масло растительное, 
рафинированное, 
дезодорированное

бут. 110 в/сорт бутыль по 5литр. 2 раза в неделю 
до 10:00

58 15870000-7 Сушеная зелень (укроп, 
петрушка) уп. 20 в/сорт Упак.по 90гр. По заявке

59 15863200-7 Чай черный крупно-
листовой пач. 15 пач. в/сорт Пачка по 100гр. По заявке

60 15841000-5 Какао -порошок пак. 20 пак. в/сорт  Пакет по 100гр. По заявке



113

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1624 FEBRUARIE 2017, VINERI

№
п/п Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг
Единица 

измерения
Количе-

ство

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

61 15511600-9 Сухари панировочные Пак. 50 в/сорт/пакет по 300 гр. По заявке

62 15872400-5 Соль йодированная кг. 105 в/сорт Пачка по 1кг. По заявке

63 15872100-2 Черный перец, молотый 
(20г) пак. 35 Упак.в п/э пак. по 20 гр. 2 раза в неделю 

до 10:00

64 15842100-3 Шоколадка с орешком Шт 200 в/сорт в упаковке 100 гр. По заявке

65 15871000-4 Уксус столовый 9%  (1л) бут. 10 9 % в бут.1 литр. По заявке

66 15870000-7 Лавровый лист (20гр.) пак. 15 п/этил. пак.по 20 гр. По заявке

67 15332410-1 Сухофрукты в 
ассортименте кг 50 в/с в упаковке по 10 кг По заявке

68 15870000-7 Приправа овощная (100гр.) пак. 10 Пачка 50 гр. По заявке

69 15331000-7 Огурцы 
консервированные бан. 20 Высший сорт в 3-х 

литровых банках по заявке

70 03221220-4 Горошек зеленый, консер-
вированный, 0,670 кг бан. 120 в\сорт в банках по 0,670 кг По заявке

71 03212100-1 
 Картофель кг 2200

в/сорт, в свежем виде от 
1-20 кг. Не менее 8-10 см,
чистая без следов почвы

2 раза в неделю 
до 10:00

72 03221111-7 Свекла кг. 200 в/сорт, в свежем виде от 
1-20 кг, 10-12 см

2 раза в неделю 
до 10:00

73 03221112-4 Морковь кг 185 в/сорт, в свежем виде от 
1-5 кг, средне-крупные

2 раза в неделю 
до 10:00

74 03221113-1 Лук кг 190 в/сорт, в свежем виде от 
1-5 кг, 7-8 см.

2 раза в неделю 
до 10:00

75 03221210-1 Фасоль кг 50 в/сорт, фасованная по 1 кг. 2 раза в неделю 
до 10:00

76 03221230-7 Перец свежий кг 150 в/сорт, в свежем виде 2 раза в неделю 
до 10:00

77 03221240-0 Помидоры (красные, 
свежие) кг 230 в/сорт, в свежем виде от 

1-5 кг., не менее 6-7 см
2 раза в неделю 

до 10:00

78 03221270-9 Огурцы свежие кг 230 в/сорт, в свежем виде от 
1-5 кг., длина стандартная

2 раза в неделю 
до 10:00

79 03221400-0 Капуста кг 360 в/сорт, в свежем виде от 
1-20 кг., средняя

2 раза в неделю 
до 10:00

80 03221100-7 Чеснок кг 15 в/сорт в свежем виде, от 
1-5 кг.

2 раза в неделю 
до 10:00

81 15800000-8 арбуз кг 200 в/сорт, в коробках По заявке

82 03222210-8 Лимон кг 50 в/сорт, на развес 2 раза в неделю 
до 10:00

83 03222240-7 Мандарины кг 150 в/сорт, в коробках, свежие 2 раза в неделю 
до 10:00

84 03222321-9 Яблоки кг 500 в/сорт, в свежем виде 2 раза в неделю 
до 10:00

85 03222333-6 черешня кг 80 в/сорт, Крупные, без 
косточки По заявке

86 15331470-2 Сладкая кукуруза, 
консервированная бан. 50 в/сорт, 0,380 кг 2 раза в неделю 

до 10:00

87 15232000-3 Сельдь соленая, филе кг 20 в/сорт, в ведрах по 3 кг По заявке

88 15235000-4 Консервы: Сельдь в масле бан. 50 в/ сорт в банках по 0,240 кг 2 раза в неделю 
до 10:00
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89 15235000-4 Консервы: сельдь в 
томатном соусе бан. 50 в/ сорт в банках по 0,240 кг 2 раза в неделю 

до 10:00

90 15980000-1 Кисель пачки 200 в/сорт, пакетик по 0,065 кг, 
натуральный По заявке

91 15850000-1 Лапша домашняя, яичная кг. 50 в/сорт, фасованная в 
полиэт пакет по 1 кг.

2 раза в неделю 
до 10:00

92 15898000-9 Дрожжи сухие 80 г пач. 20 в/сорт, пакетик 80 гр. По заявке
93 15830000-5 Ванилин 2 г пач. 20 в/сорт, пакетик 2 гр. По заявке
94 03212211-2 чечевица кг 80 в/сорт, в упаковке По заявке

95 15112130-6 Куриная грудинка без 
кости кг 250 в/сорт, фасованная 1-5 кг. 2 раза в неделю 

до 10:00
96  15000000-8 Мед натуральный бан. 30 в/сорт, в банках,820 гр. По заявке

97 15000000-8 Икра овощная кг 30 в/сорт, в банках 0,720 гр. 2 раза в неделю 
до 10:00

98 15131134-3 Колбаса, высший сорт, 
полукопченная кг 10 Высший сорт По заявке

99 15871273-8 Майонез оливковый 67% пач 15 в/сорт, в пакетах 480 гр По заявке

  

6.  Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения: 

Закупки продуктов питания с 10.03.2017 по 31.07.2017 г.

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают 
следующее:

№
п/п Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на 
каждой странице

2 Данные  об участниках Заверенные мокрой печатью участника

3 Сертификат о регистрации  предприятия
Копия – выданный государственной регистрационной 
палатой (Министерство информационного развития), 
подтвержденный подписью и печатью участника

4 Сертификат о наличии банковского  счета Копия – банк, хранящий счета

5 Сертификат об уплате налогов
Копия–выданная налоговой инспекцией (действительность 
сертификата в соответствии с требованиями 
государственной налоговой инспекции Р М)

6 Последний  финансовый отчет Обзор – подтвержденный печатью и подписью участника;

7 Сертификат соответствия
Выданные национальным органом для проверки 
соответствия продукции –   копия оригинала, заверенная 
печатью и подписью участника

8 Список учредителей ( EXTRAS) EXTRASэкономического оператора – имя, фамилия, 
персональный код

9 Санитарный  паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.
10 Санитарная авторизация  на  все продукты

11
Санитарно- медицинская книжка  водителя 
транспортного средства или экспедитора, 
перевозящего продовольственные товары

Копия, заверенная печатью участника

12
Поставщикам мяса –  разрешение ЦПМ  на 
функционирование бойни, где будет производиться 
забой скота

Копию  разрешения ЦПМ на  функционирование  бойни , 
где будет производиться  забой  скота , заверенная  мокрой 
печатью ЦПМ, копию  договора  с  владельцем  бойни, если  
поставщик  мяса  не  является  владельцем  бойни.
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8.  Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, 
либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже: 

Название закупающего органа: Примэрия с. Бешгиоз

Адрес: с. Бешгиоз, ул. Ленина,156

Тел:0(291) 78-2-58

Факс: 0(291) 78-2-58

E-mail:buhbesh@mail.ru

Имя и должность ответственного лица: Марианна Тодорова

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

- до: 11:00

- до: 06.03.2017

- по адресу: Примэрия с. Бешгиоз, ул. Ленина,156, (2 этаж,)

Оферты, поданные с опозданиембудут отклонены. 

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической 
точки зрения или самая низкая цена по позициям.

11. Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается 

 «Не требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере %, 

в форме: 

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

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

a) бенефициар платежа; 

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите); 

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите); 

g) территориальное казначейство.

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

14. Оценочная стоимость закупки, без НДС,  210 000,00 лей: 
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Cererea ofertelor de prețuri 232-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  Colegiul de medicină Veterinară și Economie Agrară din 
Brătușeni

2. IDNO:  1003604010360

3. Tip procedură achiziție:  cerere ofertelor de preț

4. Obiectul achiziției:  semințe de plante utilizate specifi ce 

5. Cod CPV: 0317200-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul  achiziţionării  semințe  de plante utilizate specifi ce
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

[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 0317200-6 Floarea soarelui Unități 
semincer 90 PR64LE25 semitempuriu

2 0317200-6 Porumb kg 650 F 460

3 0317200-6 Porumb kg 1250 F 400

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale:  la data 01.04.2017 în sat. 
Brătușeni r-l Edineț, la depozit colegiului cu transport vînzătorului/ Termen de achitare 210 zile 
după livrarea mărfurilor pănă la data 31 octombrie 2017

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta original Eliberat participantului, confi rmată prin 
semnătura și ștampila participantului obligătoriu

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii-copie
Emis de Camera de înregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

obligătoriu

3 Date despre participant-original Eliberarea participantului, confi rmată prin 
semnătura și ștampila participantului Obligătoriu

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:  Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 
Brătușeni
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b) Adresa:  sat. Brătușeni raionul Edineț

c) Tel:  024692438

d) Fax:  024675594

e) E-mail:  zoobrat@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:  Roman Irina

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] 06.03.2017

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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: 

- 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:   317600



118

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1624 FEBRUARIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 233-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău

2. IDNO: 1016620005681

3. Tip procedură achiziţie: COP cu Publicare

4. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2017.

5. Cod CPV: 09000000-3

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor petroliere pentru anul 2017 
conform necesităţilor Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău (în continuare – 
Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: sursele Bugetului.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie 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 09134200-9 Motorină litri 9500 Euro-5

2 09132000-3 Benzină litri 3000 A-95

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale:  Conform grafi cului stabilit în 
contract pe parcursul anului 2017.

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii Emis de către Camera de Înregistrare de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale) Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului – conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar Confi rmat cu semnătura şi ştampila 
Participantului Obligatoriu

5 Oferta Original confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Obligatoriu

6 Date despre Participant Original confi rmate cu semnătura şi ştampila 
Participantului Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduoase şi de corupere Obligatoriu

8 Lista staţiilor peco Obligatoriu

9 Certifi cat/declaraţie de conformitate Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Excelenţă în Viticultură și Vinifi caţie din Chișinău

b) Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 1.
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c) Tel: 022-32-64-08; 022-32-75-17; 068991050

d) E-mail: sectia_studii_cnvvc@mail.ru sau lchicu@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: vicedirector pe producere agricolă – Sava Ion sau 
specialist achiziţii publice – Chicu Lilian.

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

- pînă la: 10:00

- pe 06.03.2017

- pe adresa:

Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău (CEVVC), mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. 
Grătieşti, 1. Tel. 068991050, birourile: vicedirector pe producere agricolă sau specialist achiziţii publice.

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 15 zile.

12. Garanţia pentru ofertă

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1% fără TVA din valoarea ofertei 
prezentate în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

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

Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău; 

Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat. 

TREZMD2X.

IBAN MD46TRPBAA331110A15152AE.

c/f 1016620005681.

tel. 32-64-08;   32-75-17.

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa :

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 200000 lei fără TVA.
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În atenția operatorilor economici!

Se anulează Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 198-op/2017 din 27.02.2017 cu privire la 
achiziționarea Produse alimentare pentru grădiniţă de copii nr.1 “Soarele” si gradinita de copii nr.2 „Trifestii 
Noi”, raionulCahul Cod CPV: 15000000-8 conform necesităților Primăria Moscovei, raionul Cahul

În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 213-op/2017  din 27.02.2017 cu privire la achiziționarea: 
automobil, Cod CPV: 3411000-1, conform necesităților Primăria comunei Zîmbreni sunt operate următoa-
rele modifi cări:

Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 291700,00 lei

se înlocuiește cu:

Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 350000,00 lei
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ACORD-CADRU 8-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare

2. IDNO: 1007601001318

3. Tip procedură achiziție: ACORD CADRU

4. Obiectul achiziției: Servicii de transport aerian

5. Cod CPV: 60300000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de transport aerian, conform 
necesităţilor Agenţiei Naționale pentru Curriculum și Evaluare (în continuare – Cumpărător) pentru pe-
rioada bugetară 2017.

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

8. Modalităţi de plată: transfer bancar în termen de 15 zile de la prestarea serviciilor.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Cantitatea 

(bilet) Perioada Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 60300000-1 Zurich, Elveția 5 aprilie

- clasa: econom;

- escala: să nu depășească 4 ore;

- bagaj: minim 7+20kg

2 60300000-1 Ohrid, Macedonia 8 aprilie-mai

3 60300000-1 Astana, Kazakhstan 5 mai

4 60300000-1 Amsterdam, Olanda 4 septembrie

5 60300000-1 Bulgaria 8 iunie

6 60300000-1 Rio de Janeiro, Brazilia 8 iulie

7 60300000-1 Yogyakarta, Indonezia 7 iulie

8 60300000-1 NakhonPathom, Thailanda 6 iulie

9 60300000-1 Coventry, Marea Britanie 6 iulie

10 60300000-1 Tehran, Iran 6 iulie-august

11 60300000-1 Sofi a, Bulgaria 6 septembrie

12 60300000-1 Erevan, Armenia 8 octombrie

13 60300000-1 Arnhem-Nijmegem, Olanda 9 decembrie

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului:Acord-Cadru

10. Termenul și condițiile de prestare solicitat (durata contractului): 09 luni

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31 decembrie 2017

12. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: facturile vor fi  
prezentate la sediul ANCE – mun. Chișinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 437.
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13. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe listă.

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

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

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt.

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

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

1 Formularul ofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Garantia pentru oferta Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.2. Da

3 Formular informativ  despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4
Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere. 
Declarațiepe proprie răspundere.

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

5
Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

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

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

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

7 Licență de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

8 Ultimul Raport Financiar Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

9 Declaraţie privind situaţia personală a
operatorului economic

Completat, semnat și ștampilat de Participant. 
Formularul 3.5. Da 

10 Lista fondatorilor agentului economic Confi rmată prin semnătura șiștampila 
Participantului Da

18. 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: Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare

b) Adresa: mun. Chișinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 437

c) Tel:022 23 73 14, 022 23 24 69

d) Fax:022 23 73 14

e) E-mail:ap@aee.gov.md

f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile:Vasilachi Savelie, Șef adjunct Direcția Economico-fi nanciară

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

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

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

19. 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 
achiziție sau licitația deschisă:

- pînă la:[ora exactă] 10:00

- pe:[data]  17.03.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Agenţia Națională pentru Curriculum și Evalua-
re, mun. Chișinău, MD-2033, Piața Marii Adunări Naționale, 1, biroul 437

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

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

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba română

23. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, cu nota 
“Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform 
următoarelor detalii: 

a) benefi ciarul plății: Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare 

b) codul fi scal: 1007601001318

c) IBAN: MD68TRPCAA518410A00589AA

d) BIC: TREZMD2X MF-TT Chișinău bugetul de stat

24. Garanția de bună execuție a contractului: [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din 
prețul contractului adjudecat]: 1%.

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

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

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziției,  fără TVA, lei: 1 675 000
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ANUNT

Sanatoriul Preventoriu de Bază „Constructorul” Î.S, c/f 1003600013455, adresa mun.
Chișinău, str. Zelinski 15,anunţă concurs, obiectul achiziției: Detergenţi pentru dezinfecţie 
și igienă pe anul 2017, pentru detalii tel: 022 63-91-90;550479, fax: 022 52-88-99, e-mail: 
spbconstructorul@gmail.com.
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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




