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ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. Spitalul Raional Soroca A.PRISACARI, c/f: 1003607150209
Adresa: Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihail Kogălniceanu 1
Persoana de contact: Găinaru Constantin Telefon: 0-230-2-32-24
Fax: 023023741 E-mail: c-gainaru@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere pentru anul 2017 09000000-3 384316.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I

2 Cărbune marca AM 09111100-1 146941.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I

3 Produse alimenatare 15000000-8 2028308.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I

4 Produse alimentare (legume) 15300000-1 120000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I

5 Dispozitive medicale (dezinfectanţi) pentru anul 
2017 24455000-8 125000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2017

Trimestrul I

6 Filme radiologice şi alte materiale pentru anul 2017 32354100-0 285000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I

7 Consumabile medicale pentru anul 2017 33140000-3 250000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I

8 Medicamente pentru anul 2017 33690000-3 3453752.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I

9 Reagenţi pentru laborator pentru anul 2017 33696000-5 700000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Primăria orasului Codru, c/f: 1007601010482
Adresa: or. Codru, str. Costiujeni, 8
Persoana de contact: Rosca Vitalie Telefon: 022792743
Fax: 022923088 E-mail: achizitii.codru@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 Proectarea constructiei capitale a drumului 71322000-1 456000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
DIRECŢIA RAIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DONDUŞENI, c/f: 1013601000129
Adresa: Republica Moldova, Donduşeni, Donduşeni, str. Feroviarilor 56
Persoana de contact: Ţîbulceac Marina Telefon: 025122406
Fax: 025122406 E-mail: donduseni.drsv@rambler.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 Servicii de supraveghere sanitar-veterinară 85200000-1 290001.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I
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Tip proceduri: Licitaţie publică
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00595
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 Containere pentru deșeuri menajere solide conform necesităților 
Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 44613600-6

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 21.03.2017 09:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.03.2017 09:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18035965 

Licitaţie publică Nr. 17/00612
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 Vehicule pentru colectarea deșeurilor menajere solide conform 
necesităților Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 34144511-3

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 taxa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264022001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial taxa
Termenul de depunere a ofertelor 21.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.03.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18065606 
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Licitaţie publică Nr. 17/00613
Autoritatea contractantă Biroul vamal Centru
Adresa Chisinău Dacia 49/6
Telefon/fax 022 507598
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI
Obiectul achiziţiei Servicii transport de date (servicii de internet) pentru anul 2017
Cod CPV 72400000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biroul vamal Centru mun.Chisinău Dacia 49/6
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chisinău Dacia 49/6
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A01103AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A01103AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Cont trezorerial 518410A01103AA
Termenul de depunere a ofertelor 21.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18067175 

Licitaţie publică Nr. 17/00618
Autoritatea contractantă Biroul Relații Interetnice
Adresa
Telefon/fax 022243285
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BELOUS DOINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparația sistemului de încălzire și reparația blocurilor 
sanitare

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Biroul Relații Interetnice
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 311120A00432AD
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 311120A00432AD
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 311120A00432AD
Termenul de depunere a ofertelor 21.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18081163 
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Licitaţie publică Nr. 17/00620
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 Produse alimentare pentru trim.II -III.2017
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Rezina, str 27 August, 1, bir. 303
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 20.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18088739 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00408 din 07.03.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, 
cod CPV - 66516100-1, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ 
PRESPITALICEASCĂ, sunt operate următoarele modifi cări:

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17751134 

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:

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17767201 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00506 din 06.03.2017 cu privire la achiziţia de Crucea comemorativă “Participant la lichidarea consecinţelor 
catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl” şi bareta de substituire , cod CPV - 18512200-3, conform necesităţilor 
autorităţii contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII, 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=17913923 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00533 din 13.03.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de asistenţă şi mentenanţă a sistemelor 
informaţionale existente din cadrul Directiei Generale Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrarii Europene., 
cod CPV - 72600000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE, 
sunt operate următoarele modifi cări:

Obiectul achiziţiei

Servicii de dezvoltare sisteme de aplicaţii in menţinerea şi 
modernizarea sistemelor informaţionale existente din cadrul 
Directiei Generale Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrarii Europene.

Termenul de depunere a ofertelor 10.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.03.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei
Servicii de asistenţă şi mentenanţă a sistemelor informaţionale 
existente din cadrul Directiei Generale Afaceri Consulare a Minis-
terului Afacerilor Externe şi Integrarii Europene.

Termenul de depunere a ofertelor 13.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.03.2017 10:00

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=17955932 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00606 din 17.03.2017 cu privire la achiziţia de 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, conform necesităţilor autorităţii contractante Primăria Or-
hei, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18050596 
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Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00559 din 17.03.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparație capitală a 
laboratoarele bacteriologic și imunologic, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL 
MAMEI ŞI COPILULUI.

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

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00628
Autoritatea contractantă I.M.S.P. Centrul de Sănătate Vulcăneşti
Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Plotnikov 59
Telefon/fax 029321631
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Узунова Наталья
Obiectul achiziţiei легковой автомобиль
Cod CPV 34113000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Plotnikov 
59

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 51843000244
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 51843000244
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 51843000244
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 51843000244
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=18096730 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00630
Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI
Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85
Telefon/fax 075530509
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COJOCARI LIDIA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor alimentare sezoniere pentru 
trimestrul II, anul 2017

Cod CPV 03000000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir. 11
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, Sala de şedinţe
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD39ML00000000225173
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei
Termenul de depunere a ofertelor 07.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18098025 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00637
Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Telefon/fax 022406838
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE
Obiectul achiziţiei Piese de schimb și servicii de reparație a automobilelor
Cod CPV 50112100-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 6, bir. 608, 
www.trm.md/ro/achizitii/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5 Sala de 
sedinte

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 13.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18117854 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00638
Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Adresa Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Telefon/fax 029928441
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MATCAŞ LUDMILA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de construcție a gazoductului de presiune înaltă Cahul-
Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina, tronsonul Badicul 
Moldovenesc

Cod CPV 45231220-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cahul, str. Piața Independenței 2
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000001160
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226610
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000001160
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226610
Termenul de depunere a ofertelor 13.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18118248 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00642
Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Telefon/fax 275121
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VÎHREST IURI

Obiectul achiziţiei Accesorii electronice, electromecanice şi electrotehnice pentru 
utilaje medicale

Cod CPV 31700000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cod fi scal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cod fi scal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
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=18126074 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00645
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 37394405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI , str Gagarin 114, cab jurist
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 07.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18132111 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00171 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparaţie a utilajului tehnologic şi 
frigorifi c, pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Buiucani, cod CPV - 50730000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante 
Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani, sunt operate următoarele modifi cări:

Cod CPV 50000000-5

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Cod CPV 50730000-1

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Tipul obiectului de achiziţie

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

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00177 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de Servicii hidropneumatice cu reparația defectelor 
apărute în instituțiile de învățămînt subordonate DETS sect. Buiucani, cod CPV - 71314310-8, conform necesităţilor autorităţii 
contractante Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani, sunt operate următoarele modifi cări:

Cod CPV 50000000-5

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Cod CPV 71314310-8

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Tipul obiectului de achiziţie

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17384055 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00180 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de avariere a sistemelor de încălzire, 
apeduct, canalizare, cod CPV - 45331100-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Directia Educatie Tineret si Sport s-l 
Buiucani, sunt operate următoarele modifi cări:

Cod CPV 45232000-2

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Cod CPV 45331100-7

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Tipul obiectului de achiziţie

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17385987 
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În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00624 din 06.03.2017 cu privire la achiziţia de Dezinfectanti, cod CPV - 24455000-8, conform 
necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18091692 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00174 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de avari-
ere la instalațiile electrice, pentru instituțiile de învățămînt din subordinea DETS sect. Buiucani, cod CPV - 50000000-5, conform 
necesităţilor autorităţii contractante Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani.

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00575 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de работы по 
фасаду детского сада №4 г.Тараклия , cod CPV - 45400000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA ORAŞULUI 
TARACLIA.

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00583 din 09.03.2017 cu privire la achiziţia de работы по мантажу 
уличного освещения ул.Вокзальная и детского садика №4, cod CPV - 45311000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TARACLIA.
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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 83/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __Școala Profesională nr.1 mun. Bălţi__

2. IDNO: ____1009602006484_____

3. Tip procedură achiziție: __Licitaţie publică_

4. Obiectul achiziției: _Schimbarea ferestrelor PVC în blocul de studii și blocul auxiliar în Școala 
Profesională nr.1 mun. Bălţi_

5. Cod CPV: 45421100-5

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

______Schimbarea ferestrelor PVC în blocul de studii și blocul auxiliar_______
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor ________________Școlii Profesionale nr.1 mun. Bălţi_______________
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:____________Bugetul de Stat_______________

8. Modalităţi de plată: ______Prin transfer_______

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție _prin 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 45421100-5
Schimbarea ferestrelor PVC în blocul 
de studii și blocul auxiliar în Școala 
Profesională nr.1 mun. Bălţi

m2 286,9 Conform documentaţiei de deviz

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului:_____De antrepriză_______________

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
____________________1 (una) lună_________________________________________________

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): _31.12.2017__

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
____________________Școala Profesională nr.1 mun. Bălţi___________________________

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: __________Pe lista întreagă____________________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cea mai avantajoasă ofertă 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:
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a) _Experienţa similară, confi rmată prin proces verbal______________

b) _Scrisori de recomandare_____________________________________

c) _Certifi catul privind Managementul Calităţii (ISO 9001)__________

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu sunt

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

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 Oferta Originalul confi rmat prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

2 Devizul (formularele 3,5,7) Originalul confi rmat prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

3 Certifi catul de înregistrare a întreprinderii emis 
de către CÎS 

Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

4 Licenţa de activitate și anexa Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

5 Informaţii generale despre ofertant Original. Confi rmat prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

6
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligatoriu

7 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligatoriu

8 Certifi cat de la IFS privind lipsa datoriilor la 
Bugetul Public Naţional

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligatoriu

9 Certifi cate de Conformitate pentru profi l Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

10 Certifi cate de Conformitate pentru geam 
termopan

Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

11 Certifi cate de Conformitate pentru blocuri de 
ferestre

Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

12 Aviz sanitar pentru profi l PVC Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

13 Aviz în construcţie pentru participare la licitaţii 
publice

Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

14 Garanţie bancară în mărime de 7% din suma 
ofertei

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligatoriu

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: ___ Școala Profesională nr.1 mun. Bălţi_______
b) Adresa: _mun. Bălţi, str. I. Franco, 9_
c) Tel: __023171357, 069030899_
d) Fax: __023171440__
e) E-mail: _sp1balti@gmail.com__
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: __Vaipan Bujor, director adjunct pe gospodărie_

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). 
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Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: _sp1balti@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.

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:11:00
- pe:__ 21.03.2017
b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: mun. Bălţi, str. I. Franco 9, Școala 

Profesională nr.1 mun. Bălţi
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 română_

25. Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 
_7_%. în formă de: 

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Școala Profesională nr.1 mun. Bălţi, cu nota “Garanția 
pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii Școala Profesională nr.1 mun. Bălţi, str. Iv. Franco, 9; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal 1009602006484; 
(d) codul IBANMD78TRPBAB222500A01261AC; 
(e) contul trezorerial 440115101128801; 
(f ) codul bancar TREZMD2X; 
(g) trezoreria teritorială TT Bălţi.

26. Garanţia de bună execuţie a contractului:_________%.

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_
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: __360250,00 lei__
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Licitația publică 84/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru siguranța alimentelor Taraclia

2. IDNO: 1013601000484

3. Tip procedură achiziție: Licitația publică

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

5. Obiectul achiziției: Servicii veterinare

6. Cod CPV: 85200000-1

7. Data publicării anunțului de intenție: februarie 2017

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

conform necesităţilor Direcției raionale pentru siguranța alimentelor Taraclia    
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

9.  Modalităţi de plată: prin transfer, pînă la data de 15 a lunii următoare celei în care au fost executate 
serviciile.

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

LOTUL nr. 1 or. Taraclia

bovine

1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 132 Trimestrul II

2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 100 Trimestrul II

ovine

3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 630 Trimestrul II

4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 745 Trimestrul II

II. VACCINĂRI

5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine I capete 175 Trimestrul II

6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 102 Trimestrul IV

7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 7000 Trimestrul II

8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 750 Trimestrul II

9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 151 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 500 Trimestrul I-IV

11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 43300 Trimestrul II-III

12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 1157 Trimestrul I-IV
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

LOTUL nr. 2 s.Cairaclia

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 254 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 230 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 70 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 30 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 249 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 85 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 1540 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 300 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 69 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 175 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 21000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 245 Trimestrul I-IV

LOTUL nr.3 Satul Novosiolovca

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 70 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 60 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 77 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 130 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 100 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 30 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 1120 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 130 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 71 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 25 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 8000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 210 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 4  satul Aluat

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 30 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 20 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 63 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 120 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine I capete 30 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 10 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 686 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 120 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 52 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 20 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 7800 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 196 Trimestrul I-IV
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

LOTUL nr. 5 Satul Budei

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 100 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 100 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 70 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 50 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 90 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 10 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 875 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 100 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 25 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 20 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 6000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 280 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 6 Satul Musait

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 120 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 110 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 10 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 10 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 86 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 15 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 105 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 20 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 10 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 300 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 4000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 245 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 7 Satul Dermenji

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 3 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 3 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 2 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 10 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 3 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 10 Trimestrul II
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 10 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 200 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 10 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 8 Satul Vinogradovca

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 7 Trimestrul II
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 7 Trimestrul II
ovine

3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 2 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 4 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 7 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 30 Trimestrul II
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 10 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 3 Trimestrul II
9. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 2 Trimestrul I-IV

10. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 1000 Trimestrul II-III
11. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 105 Trimestrul I-IV

LOTUL nr.9 Satul Chirilovca

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 12 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 12 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 10 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 15 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 12 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 3 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 105 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 20 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 7 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 5 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 2000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 140 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 10 Satul Mirnoe

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 10 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 10 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 4 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 3 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 10 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 2 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 70 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 5 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 7 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 5 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 1000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 105 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 11 Satul Сiumai

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 25 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 25 Trimestrul II
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 17 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 40 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 25 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 5 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 140 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 50 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 5 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 5 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 2000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 175 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 12  : Satul  Salcia

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 170 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 160 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 80 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 400 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 173 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 21 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 1260 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 800 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 15 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 30 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 3000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 105 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 13 Satul Albota de Sus

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 90 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 80 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 90 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 235 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 90 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 20 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 840 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 285 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 30 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 150 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 6000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 420 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 14 Albota de Jos

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 21 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 21 Trimestrul II
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ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 125 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 21 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 21 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 4 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 910 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 30 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 20 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 80 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 9000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 210 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 15 Satul Roșița

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 35 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 30 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 40 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 32 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 35 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 350 Trimestrul II
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 40 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 10 Trimestrul II
9. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 25 Trimestrul I-IV

10. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 4000 Trimestrul II-III
11. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 70 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 16:  Satul Sofi evca

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 98 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 80 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 86 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 195 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 97 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 20 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 700 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 250 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 20 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 130 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 8000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 301 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 17satul Gîrtop

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 30 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 33 Trimestrul II

ovine
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3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 65 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 30 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 30 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 5 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 560 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 30 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 20 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 50 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 7000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 168 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 18 satul Hadjichioi

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 20 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 19 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 85 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 55 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 19 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 6 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 840 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 100 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 26 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 30 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 6000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 101 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 19 Satul Balabanu

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 35 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 25 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 145 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 360 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 30 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 5 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 1680 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 500 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 25 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 20 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 7000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 140 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 20 Satul Corten Nou

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 8 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 8 Trimestrul II

ovine
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3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 7 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 17 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 8 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 2 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 80 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 10 Trimestrul II
9. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 10 Trimestrul II

10. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 500 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 50 Trimestrul II-III

LOTUL nr. 21: Satul Cialîc

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 25 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 25 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 20 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 20 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 20 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 5 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 105 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 20 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 4 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 10 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 2000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 84 Trimestrul I-IV

LOTUL nr.22: Satul Samurza

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 10 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 10 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 10 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 4 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 10 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 5 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 70 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 20 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 5 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 10 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 1000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 80 Trimestrul I-IV

LOTUL nr.23: Satul Tvardita

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 80 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 75 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 310 Trimestrul II
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4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 1500 Trimestrul II
II. VACCINĂRI

5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 80 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 20 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 2450 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 1449 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 40 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 1500 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 50000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 1366 Trimestrul I-IV

LOTUL nr.24 :Satul Corten

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 25 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 17 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 170 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 180 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 30 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 10 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 1540 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 100 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 28 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 150 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 10000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 581 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 25: Satul Valea-Perjei

bovine
1. 85200000-1 Tuberculoză /TU/1 capete 95 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Leucoză /RID/ capete 90 Trimestrul II

ovine
3. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 600 Trimestrul II
4. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 260 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovineI capete 70 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva A n t r a x  bovine II capete 5 Trimestrul IV
7. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 4837 Trimestrul II
8. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 500 Trimestrul II
9. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 45 Trimestrul II

10. 85200000-1 P e s t a  c l a s i că  p o r c i n ă - I capete 200 Trimestrul I-IV
11. 85200000-1 Împotriva pseudopestei Aviare 1 capete 20000 Trimestrul II-III
12. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 700 Trimestrul I-IV

LOTUL nr. 26: Satul Orehovca

ovine
1. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză  ovine capete 2 Trimestrul II
2. 85200000-1 Prelevarea sîngelui la Bruceloză caprine capete 150 Trimestrul II

II. VACCINĂRI
3. 85200000-1 Împotriva A n t r a x ovine capete 20 Trimestrul II
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4. 85200000-1 Împotriva A n t r a x caprine capete 200 Trimestrul II
5. 85200000-1 Împotriva A n t r a x cabaline capete 2 Trimestrul II
6. 85200000-1 Împotriva Rabiei cîine capete 10 Trimestrul I-IV

Specifi carea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
Serviciile veterinare prestate constă în exercitarea acţiunilor de supraveghere sanitar-veterinară, profi laxie 
și combatere a bolilor la animale, în raza teritorială a raionului Taraclia, potrivit loturilor cîștigate (teritoriu-
lui de acoperire), în conformitate cu Programul acţiunilor strategice de supraveghere sanitar-veterinară, 
profi laxie și combaterea a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om, precum 
și protecţia mediului, aprobat anual prin ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Siguran-
ţa Alimentelor în conformitate cu art.15, alin.(2) al Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activita-
tea sanitar-veterinară (în continuare - Program).

Prestarea serviciilor veterinare privind  supravegherea, prevenirea și controlul bolilor la animale și ale bo-
lilor transmisibile de la animale la om, de protecţie a animalelor și a mediului:

a) recoltări de probe de sânge pentru examenele de laborator (serologice, hematologice, biochimice, 
virusologice, parazitologice, etc);

b) activităţi de depistare prin examen alergic: tuberculinare test unic; tuberculinare test comparativ; 
maleinare;

c) activităţi imunoprofi lactice, conform Programului;

Preturile  oferite nu pot depăși tarifele pentru activităţile sanitar-veterinare exercitate de către 
medicii veterinari de liberă practică, aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr. 263 din 03.04.2009, 
anexă nr. 2.

Documentaţia de însoţire a  Serviciilor include:
a) Originalele facturilor fi scale;
b) Act de prestare a serviciilor sanitar-veterinare;
c) Act de consumul a produselor de uz veterinar; 
d) Tabel privind efectuarea vaccinării;
e) Tabel privind efectuarea recoltării de probe;
f ) Tabel de tuberculinare – Test Unic;
g) Tabel de tuberculinare – Test Comparativ;
h) Sinteza vaccinărilor;
i) Proces-verbal de efectuare a acţiunilor sanitar-veterinare;
j) Nota de însoţire a probelor recoltate;
k) Buletin de analiză.

Modelele de documente sus-numite sunt aprobate prin Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 
nr. 99 din 11.03.2009

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De prestare servicii

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 10 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):10 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: localitățile 
raionului Taraclia
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15. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe loturi

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :cea mai avantajoasă din 
punct de vedere tehnico-economic conform punctajului maxim acumulat pe loturi.

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

a) Cel mai mic preț – 80 puncte

b) Experiența în domeniu – 10 puncte (mai puțin de un an experienței în domeniu – 0 puncte; 
mai mult de un an experienței în domeniu – 10 puncte)

c) Existența sediului autorizat din puncte de vedere sanitar-veterinar în teritoriul raionului 
Taraclia – 10 puncte.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

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 Oferta și formularul ofertei Original – specifi cația de preț (F 4.2) și formularul 
ofertei (F 3.1) obligatoriu

2

Certifi cat de înregistrare a întreprinderii 
sau decizie privind înregistrarea persoanei 
juridicesau extras din Registrul de stat al 
persoanelor juridice

Copie – emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului;

obligatoriu

3 Lista angajatilor Origial - confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului obligatoriu

4 Certifi cat de atribuire a contului bancar 
Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont - 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului;

obligatoriu

5 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

Copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certifi catului-conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) - 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.

obligatoriu

6 Licenţa de activitate Copie – confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului. obligatoriu

7 Certifi cat de atestare Copie – confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului; obligatoriu

8 Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere (F3.4);

Original - Conform F3.4 din Documentatia 
Standart. obligatoriu

9 Autorizația de funcționare sanitar-veterinară Copie – confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului. obligatoriu

10

Prezentarea de informaţii privind capacitatea 
tehnică și experiența specifi că și demonstrarea 
accesului la infrastructura/mijloacele indicate 
de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră strict necesare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a Contractului

Mijloacele/echipamentele necesare executării 
contractulu: halat alb, halat albastru, șorț de 
cauciuc, mănuși de unică folosinţă minim 100 
bucăți, cizme de cauciuc, un complect de haine 
pentru protejarea dăunătorilor factorilor biologice , 
termos frigider manual.
Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea 
cerinţei: 
Se va completa Formularul (F 3.3)Original 

obligatoriu
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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: Direcția raională pentru siguranța alimentelor Taraclia

b) Adresa: or. Taraclia, str. Lenin, 6

c) Tel:0-294-22882

d) Fax:0-294-22882

e) E-mail:drsa.taraclia@ansa.gov.md

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Olga Marcova, specialist principal Serviciului juridic

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:10-00

- pe:21 martie 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: Direcția raională pentru siguranța 
alimentelor Taraclia, or. Taraclia, str. Lenin,6.

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: Limba de stat

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]Direcția raională pentru siguranța alimentelor Taraclia

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]1013601000484
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(d) contul de decontare [indicaţi] IBAN MD81TRPAAA142310A01152AA

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi]TREZMD2X.

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]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: 404 658,00 lei.
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Licitația publică 85/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Razeni

2. IDNO: 1007601006944 

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 automobil

6. Cod CPV: 43411000-1

7. Data publicării anunțului de intenție:              2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării procurarea unui automobil
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primariei comunei Razeni, r-l Ialoveni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Bugetul local

9. Modalităţi de plată: prin virament,dupa inregistrarea Contractului, in 10 zile dupa livrarea 
automobilului si 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

434110000-1 Procurarea unui automobil unitati 1 Forma caroseriei Hatchback 
Motor tip Benzin 
Motor volum (cm3)1600 – 1800
Cutie de vitaza Automata in 6 trepte
Puterea maxima CP Min. 110
Viteza maxima (km/h) 190 -200
Accelerarea 0-100 km/h (s) Max. 12
Consum extra urban (l/100km) Max. 5.5
Consum urban (l/100km) Max. 8.5
Consum mixt (l/100km) Max. 6.5
Capacitatea rezervorului (l) Min. 50
Capacitate de portbagaj (l) Min. 550
Lungimea automobilului (mm) 4650 – 4700
Latimea  automobilului (fara oglinzi) (mm) 1800 – 1850
Garda de la sol (mm) Min. 160

Dotari minim:
Volan cu 3 spite reglabil vertical si axial
Iluminare habitaclu cu senzor pentru toate usile
Torpedou iluminat si climatizat
Parasolare fată cu oglinzi si suport tichet
Covorase textile în salon
Scaun sofer reglabil vertical
Servodirectie electrică
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Bancheta spate cu spatar rabatabil fractionat 60/40
Închidere centralizată cu telecomandă (2 chei pliabile)
Activarea luminilor de avarie în caz de frînare bruscă
Airbag-uri laterale fată 
Inele amarare în compartiment portbagaj. 
Iluminare portbagaj 
Două lumini pentru citit spate
Întreruperea alimentării cu carburant în caz de impact
Avertizare nivel scăzut de lichid pentru parbriz 
Geamuri cu protectie UV sporită
Roata de rezerva otel
Pachet drumuri rele (include garda la sol mărită, 
protectie motor si cutie de viteze)
Radio cu display color, touch,conexiuni AUX-IN, USB, 
SD MP3/WMA player
Airbag sofer si pasager, cel pentru pasager cu 
posibilitate de dezactivare
Geamuri electrice fată si spate cu functie confort. 
Geamuri cu protectie termica 
Filtru polen si praf
Sistem antiblocare la frînare
Sistem de control al stabilităţii
Sistem de control al tracţiunii
Sistem de distribuţie electronică a frînei
Computer de bord 
Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric cu 
semnalizatoare direcţie integrate
Cotieră fată cu compartiment depozitare 
Deblocare electrica pentru capac rezervor, prin 
închiderea centralizată. 
Proiectoare ceată fată
Semnal de avertizare al farurilor aprinse
Bare protectie fată/spate vopsite în culoarea caroseriei
A treia lampa de stop. 
Lampa ceată spate
Jante aliaj usor R16» 
Instalaţie de aer condiţionat automată cu reglaj 
electronic, în două zone (sofer/pasager) 
Pachet sumar piele (volan, frana de maina si 
schimbatorul de viteze tapitat cu piele)
Duze parbriz incalzite electric
Oglinda retrovizoare cu senzor de umiditate
Termen de livrare – 5 zile lucratoare 
Culoarea de preferinta maro metalizat
Termen de garantie – min 4 ani 
Anul producerii – 2016 (automobil nou)

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] in 30 zile din momentul inregistrarii contractului

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: 
 Primaria comunei Razeni

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:
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a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:Nu se admit

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

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 tehnica 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 in practici fraudouloase si de 
coruptie. Declaratie pe proprie raspundere.

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

5
Certifi cat de efectuate sistematica a platii 
impozitelor, contributiilor elibetat de 
inspectoratul Fiscal

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

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

7 Licenta de activitate, daca domeniul se licentiaza Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

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

9 Informatii cu privire la obligatiile contractuale 
fata de alti benefi ciari

Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

10 Raportul fi nanciar pentru anul 2017 Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

11 Declaratie privind experienta similara
Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii impreuna) trebue  sa demonstreze ce 
contracte au fi nalizat in ultimii 3 ani

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunii Razeni

b) Adresa: Primaria  comunei Razeni s.Razeni, r-l ialoveni

c) Tel: 0 268 74 236

d) Fax: 0 268 74 236

e) E-mail: razeniprimaria@gimai.com

f) Numele șifuncţia persoanei responsabile:primar Cretu Ion

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.
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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 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]21.03.2017

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] : Primaria comunei Razeni s.Razeni,r-l Ialoveni,biroul 
secretarullui 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.

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: 260000.00 lei
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Licitația publică 86/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica

1. IDNO:1006601003566

2. Tip procedură achiziție: Licitatie publica

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

4. Obiectul achiziției: Mobila de birou

5. Cod CPV: 39113000-7, 39000000-2

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

conform necesităţilor  __Agentiei Natioale pentru Reglementare in Energetica_
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _Buget Propriu_

8. Modalităţi de plată: _30 zile in baza facturii fi scale _

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

Lotul 1

1
39000000-2 Masa cu anexa si comoda Buc 5

Masa 2000x800x750mm cu comoda fi xa 
1050x400x750mm  cu trei sertare cu mecanism cu 
inchidere lenta cu sistem PUSH si o masa pentru vizita-
tori 1000x800x750mm sustinuta de un picior nikelat 
h=720mm. Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36 
mm de doua culori H1129ST15 si W980 prelucrat cu 
ABS 2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum h30 
mm.. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, 
capac fi re, suport procesor pe rotile, toate din PAL 
gr.18mm cu ABS 2mm. 

2 39000000-2 Dulap mape Buc 4

Dulap 2530x600x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H1129ST15 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm  H1129ST15 
incleiat cu ABS 2/22mm. Dulapul este  cu sectie pen-
tru mape cu patru usi pline si doua sectii amplasate 
prin parti pentru mape cu rafturi cu patru usi dintre 
care doua din sticla tonata - mata in profi l aluminiu in 
partea de sus si doua usi pline in partea de jos cu polita 
mediana. Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm 
si picioare minimum h30 mm.Balamalele sunt cu inchi-
dere lenta.  Minere US15-0128-G0007.
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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

3 39000000-2 Dulap haine/mape Buc 5

Dulap 2600x500x2250mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H1129ST15 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm  W980 incleiat cu 
ABS 2/22mm. Dulapul 1410x500x2250mm este  cu sec-
tie pentru mape din cinci rafturi si sectie pentru haine 
cu o polita sus si bara pentru haine. Usile dulapului  
glisante, unde se foloseste mecanismul de glusare Top 
LINE 100. De dulap haine sunt in partea de sus suspen-
date pe perete dulap cu doua sectii 1190x300x233mm 
si doua usi pline cu deschidere in sus cu sistem gaz des-
tinat pentru mape si un partea de jos, din nou, atirnat 
pe perete dulap 1190x500x433mm cu doua usi pline 
cu deschidere obisnuita. Intre aceste doua dulapuri 
suspendate se afl a o plita de gr.36mm prinsa de perete 
destinata pentru decor 900x300x36mm Mobilierul 
urmează să fi e fi xat  pe soclu de h=100mm si picioare 
minimum h30 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.  
Minere US15-0128-G0007.

4 39000000-2

Masa cu comoda

Buc

5

Masa 1630x700x750mm cu comoda fi xa 
1200x350x750mm  cu polita deschisa pentru mape  
Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36 mm de 
doua culori H3331ST10 si AGT 601 HG WHITE prelucrat 
cu ABS 2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum 
h30 mm. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, 
capac fi re, suport procesor pe rotile, toate din PAL 
gr.18mm cu ABS 2mm. 

Dulap mape/haine 5

Dulap 1600x500x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H3331ST10 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE incleiat cu 
ABS 2mm. Dulapul 800x500x2100mm este cu sectie 
pentru haine cu polita pentru caciuli, bara pentru haine 
si polita pentru incaltaminte si dulap pentru mape 
800x500x2100mm cu polite deschise in partea de sus 
si doua usi pline in partea de jos.  Mobilierul se aseaza 
pe soclu de h=100mm si picioare minimum h30 mm 
reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. 
Balamalele sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-0128-
G0007.

5
39000000-2

Masa cu anexa si comoda

buc 1

Masa 1400x700x750mm cu  masa pentru vizitatori 
1000x800x750mm sustinuta de un picior nikelat 
h=720mm. Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36 
mm de doua culori H3331ST10 si H1129 ST15 prelucrat 
cu ABS 2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum h30 
mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza 
apei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, 
capac fi re, suport procesor pe rotile, toate din PAL 
gr.18mm cu ABS 2mm. 

Dulap mape 

Dulap 2500x600x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H1129ST15 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm H3331ST10 
incleiat cu ABS 2mm. Dulapul din centru este cu sectie 
pentru mape fara usi si doua sectii amplasate prin parti 
pentru mape cu rafturi cu patru usi pline. Mobilierul se 
aseaza pe soclu de h=100mm si picioare minimum h30 
mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-
0128-G0007.
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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

6 39000000-2

Masa cu comoda

Buc 1

Masa 1855x700x750mm cu comoda fi xa 
1200x450x750mm  cu polite  pentru mape cu patru 
usi.  Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36 mm de 
doua culori H3331ST10 si AGT 601 HG WHITE prelucrat 
cu ABS 2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum h30 
mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza 
apei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, 
capac fi re, suport procesor pe rotile, toate din PAL 
gr.18mm cu ABS 2mm. 

Dulap mape/haine

Dulap 1600x500x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H3331ST10 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE incleiat cu 
ABS 2mm. Dulapul 800x500x2100mm este cu sectie 
pentru haine cu polita pentru caciuli, bara pentru haine 
si polita pentru incaltaminte si dulap pentru mape 
800x500x2100mm cu polite deschise in partea de sus 
si doua usi pline in partea de jos.  Mobilierul se aseaza 
pe soclu de h=100mm si picioare minimum h30 mm. 
Balamalele sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-0128
-G0007.

7 39000000-2

Masa cu doua comozi

Buc 1

Masa 1000x700x750mm cu doua comozi fi xe 
1000x320x750mm  cu polite  pentru mape cu trei usi 
pline fi ecare.  Masa se realizeaza din PAL melaminat 
gr.36 mm H3331ST10  prelucrat cu ABS 2/44mm.  
Mobilierul are picioare minimum h30 mm. Masa este 
dotata cu suport pentru claviatura, capac fi re, suport 
procesor pe rotile, toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm. 

Dulap mape/haine

Dulap 1360x500x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H3331ST10 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din H3331ST10  incleiat cu ABS 
2mm. Dulapul  este cu sectie pentru haine cu polita 
pentru caciuli, bara pentru haine si polita pentru 
incaltaminte si sectie cu polite deschise la mijloc  in 
partea de sus cu usa plina si o usa pline in partea de 
jos cu polita mediana.  Mobilierul se aseaza pe soclu de 
h=100mm si picioare minimum h30 mm. Balamalele 
sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-0128-G0007.

8 39000000-2

Masa cu comoda

Buc

33

Masa 1500x700x800mm cu o comoda fi xa 
750x350x800mm  cu polite  pentru mape si doua usi 
pline.  Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36 mm 
H3331ST10 si AGT 601 HG WHITE  prelucrat cu ABS 
2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum h30 mm 
reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. 
Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac 
fi re, suport procesor pe rotile, toate din PAL gr.18mm 
cu ABS 2mm. 

Dulap mape/haine 1

Dulap 2300x500x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H3331ST10 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE incleiat cu 
ABS 2mm. Dulapul este cu sectie pentru haine cu o usa 
plina si doua sectii  cu rafturi cu doua usi pline in partea 
de jos cu polita mediana. Mobilierul se aseaza pe soclu 
de h=100mm si picioare minimum h30 mm. Balamalele 
sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-0128-G0007.
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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

9
39000000-2

Masa 

Buc

2

Masa 1855x700x800mm  Masa se realizeaza din PAL 
melaminat gr.36 mm H3331ST10 si  prelucrat cu ABS 
2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum h30 mm 
reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. 
Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac 
fi re, suport procesor pe rotile, toate din PAL gr.18mm 
cu ABS 2mm. 

Comoda 2

Comoda 1200x350x800mm  se realizeaza din AGT 601 
HG WHITING  prelucrat cu ABS 2/44mm. Este dotata 
cu polita pentru mape si patru usi pline. Mobilierul se 
aseaza pe soclu de h=100mm si picioare minimum h30 
mm reglabile pentru a evita 1deteriorarea din cauza 
apei. Balamalele sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-
0128-G0007.

Dulap mape 1

Dulap 1900x400x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H3331ST10 prelucrat cu ABS 
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE incleiat 
cu ABS 2mm. Dulapul este cu doua sectii  cu rafturi 
deschise la mijloc fi ecare sectie si cu doua usi pline 
in partea de sus si cu doua usi pline in partea de jos 
cu polita mediana. Mobilierul se aseaza pe soclu de 
h=100mm si picioare minimum h30 mm. Balamalele 
sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-0128-G0007.

10 39000000-2

Masa sedinte

Buc

1

Masa 3500x1600x800mm  Masa se realizeaza in totali-
tate din PAL melaminat gr.36 mm H1129ST15   prelucrat 
cu ABS 2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum h30 
mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. 

Comoda 1

Comoda 2000x350x680mm  se realizeaza din 
H3331ST10  prelucrat cu ABS 2/44mm. Este dotata 
cu polita pentru mape si cinci usi pline. Mobilierul se 
aseaza pe soclu de h=100mm si picioare minimum h30 
mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-
0128-G0007.

11 39000000-2 Masa cu comoda Buc 2

Masa 1500x700x800mm cu o comoda fi xa 
750x350x800mm  cu polite  pentru mape si doua usi 
pline.  Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36 mm 
H3331ST10 si AGT 601 HG WHITE  prelucrat cu ABS 
2/44mm.  Mobilierul are picioare minimum h30 mm.
 Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac 
fi re, suport procesor pe rotile, toate din PAL gr.18mm 
cu ABS 2mm. 

12 39000000-2

Comoda

Buc

1

Comoda 1000x320x660mm  se realizeaza din PAL 
melaminat gr.36 H1129ST15  prelucrat cu ABS 2/44mm. 
Este dotata cu polita pentru mape si trei usi pline. 
Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm si picioare 
minimum h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea 
din cauza apei. Balamalele sunt cu inchidere lenta.  
Minere US15-0128-G0007.

Stelaj arhiva 1

Stelaj 3684x400x2100mm realizat din PAL melaminat 
gr.18mm  H1129ST15 prelucrat cu ABS 2mm. Selajul 
este dotat cu sapte sectii sectie pentru mape, unite 
intre ele. Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm si 
picioare minimum h30 mm 

Masa receptie arhiva 1

Receptie 1306x500x974mm realizat din PAL melaminat 
gr.36mm  H1129ST15 prelucrat cu ABS 2mm. Receptia 
este dotata cu bariera si usa care permite trecerea, 
miner si incuietoare.  Mobilierul se intareste in podea si 
perete pentru a fi  fi x.
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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

13 39000000-2 Masa receptie Buc 2

Receptie 2000x1300x1000mm cu doua comozi lateral 
fi xe 350x660x550mm  cu polite .  Receptia se realizeaza 
din PAL melaminat gr.36 mm H1129ST15 si AGT 601 
HG WHITE  prelucrat cu ABS 2/44mm.  Mobilierul are 
picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita de-
teriorarea din cauza apei. Este dotata cu suport pentru 
claviatura, capac fi re, suport procesor pe rotile, toate 
din PAL gr.18mm cu ABS 2mm. 

14 39000000-2

Comoda cu polite 
pentru carti

Buc

1

Comoda 3000x420x620mm  se realizeaza din 
H1129ST15 prelucrat cu ABS 2/44mm. Comoda este 
dotata cu patru sectii unite intre ele si doua usi pline 
cu polita mediana. deasupra comozii sunt montate 
pe perete doua polite 2700x250x36mm Mobilierul se 
aseaza pe soclu de h=100mm si picioare minimum h30 
mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.  Minere US15-
0128-G0007.

Dulap mape 1

Dulap 2371x500x2100mm realizat corpul din PAL 
melaminat gr.18mm  H1129ST15 prelucrat cu ABS 
2mm.  Dulapul este cu cinci sectii  cu rafturi deschise la 
mijloc fi ecare sectie si cu o usa din sticla tonata - mata 
in profi l aluminiu in partea de sus si cu o usa plina in 
partea de jos cu polita mediana, unde se prind sectiile 
intre ele. Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm si 
picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita de-
teriorarea din cauza apei. Balamalele sunt cu inchidere 
lenta.  Minere US15-0128-G0007.

Polite semicerc 1

Polite 500x500x2100mm realizate din PAL melami-
nat gr.36mm  H1129ST15 prelucrat cu ABS 2/44mm.  
Sectie  cu cinci rafturi deschise, se aseaza pe soclu 
de h=100mm si picioare minimum h30 mm reglabile 
pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Se prinde de 
perete.

15 39000000-2 Bucatarie Buc 1

Bucatarie 4000x600x2270mm realizat corpul si fasada 
din PAL melaminat gr.18mm  H3331ST10 prelucrat cu 
ABS 2/22mm.  Bucataria este formata din sectii pe nive-
lul de sus si pe cel de jos, cu penal cu usa plina jos si sus 
si la mijloc loc pentru  tehnica incororata - microunda 
si sectie cu doua usi pline, destinata pentru chiuveta 
cu picurator si baterie. Nivelul de sus este dotat cu trei 
sectii cu trei polite si doua usi pline, iar cel de la nivelul 
de jos - doua sectii cu doua sertare cu mecanism cu 
inchidere lenta, o sectie cu mecanism coofi ngagents si 
o sectie cu usa si polita mediana. Tabliera la bucatarie 
este de grosimea 38mm F104. cu altatina din aluminiu 
si soclu din aluminiu.  Mobilierul se aseaza pe soclu de 
h=100mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.  Minere 
U-008/RE10-0320G7-0400GT

Lotul  II

1 39113000-7  Scaun directorial+2 
scaune pentru vizitatori Set 5

Scaun ergonomic executat cu fața și spătarul din piele, 
culoare bej, baza de forma “stea” cu roti , baza|și brațele 
din oțel cromat, brațele acoperite cu piele. Cilindru 
pneumatic de ridicare/coborîre și mecanism de balans.
Dimensiuni: 

• Diametru bază: 60-68 cm
• lățime spătar: 50-55 cm
• lățime: 60-65 cm
• adîncime șezut: 49-58 cm
• înălțime min. șezut: 40-49 cm
• înălțime max. șezut: 50-58 cm
 înălțime totală: max. 135 cm
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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

Scaun cu ramă metalică executată din oțel cromat, șezut 
și spătar tapițat cu piele artifi ciala de culoare bej (identic 
cu culoarea scaunului directorial), bratele din otel cro-
mat cu acoperire din piele artifi ciala
Dimensiuni: 

• Diametru baza 48-50 cm
• adîncimea scaunului –53-55 cm 
• înălțime șezut - 46-48 cm 
 înălțimea maximă – 90 cm

2 39113000-7 Scaun pentru personal buc 35

Bază – stea cu roți, cu mecanism de înclinare, rotire, 
reglare pe înălțime, carcas metalic, tapițat cu piele arti-
fi ciala de culoare neagra. 
Dimensiuni:

• diametru bază: 60-70 cm
• lățime spătar: 50-60 cm
• lățime: 60-65 cm
• adîncime șezut: 55-60 cm
• înălțime min. șezut – 45-55 cm
• înălțime max. șezut – 55-65 cm
 înălțime totală: max. 103-113cm

3 39113000-7 Scaune pentru sala de 
sedință buc 15

Bază – stea cu roți, cu mecanism de înclinare, rotire, 
reglare pe înălțime, fi xarea șezut și spatar în 4 poziții, 
cotiere acoperite cu piele artifi ciala, carcas metalic, 
tapițat cu piele artifi ciala de culoare bleu. 
Dimensiuni:

• diametru bază: 63-68 cm
• lățime spătar: 50-60 cm
• lățime: 60-65 cm
• adîncime șezut: 55-60 cm
• înălțime min. șezut – 45-55 cm
• înălțime max. șezut – 55-65 cm
 înălțime totală: max. 119-129cm

4 39113000-7 Scaun pentru vizitatori buc 100

Scaun cu ramă metalică executată din țeavă metalică 
ovalăneagră cu 4 picioare, șezut și spătar tapițat cu 
piele ecologică, culoare neagră. 
Dimensiuni: 

• diametru baza :43-50 cm
• înălțime șezut - 46-48 cm 
 înălțimea maximă – 81 cm

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

a) Tipul contractului Vînzare-cumpărare

10. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): __45 zile din 
momentul semnarii contractului __

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 48 luni

12.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: _mun.
Chisinau, str.Columna 90 __

13. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe loturi

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : pretul cel mai scazut 

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

16. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se accepta_
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17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): -

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 Da

2 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii Copia confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Da

3 Date generale despre oparicipant Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Da

4 Certifi cat  de atribuire a contului bancar 
Eliberat de banaca detinatoare de cont. Copie 
autentifi cata prin semnatura si stampila 
participantului.

Da

5 Certifi cat de conformitate pentru materialele 
utilizate la confectionarea mobilierului 

Eliberat de organismul national de verifi care a 
conformitatii produselor in Republica Moldova 
(pentru produsele executate în Republica 
Moldova)

Da

6 Ultimul Raport Financiar Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului  Da 

7 Licenta Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului  Da 

8 Lista fondatorilor Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
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: _Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica__

b) Adresa: __mun. Chisinau, str. Columna 90,bir.217_

c) Tel: _022 852 950

d) Fax: 022 852900

e) E-mail: vvaratic@anre.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Novacova Zinaida, consultant principal Direcția Juridică 
și Protecția Consumatorilor

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:http://anre.md/ro/content/
achizi%C5%A3ii-publice

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 în cazul în care este utilizat un sistem dinamic 
de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 21.03.2017
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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: Agenția Națională pentru Reglementare 
în Eneregetică mun. Chișinău, str. Columna 90, bir.217

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: 45 zile

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

24. 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 Ageția Națională pentru Reglementare în Energetică

(b) datele bancare BC ”Moldova-Agroindbank” SA fi l.7 Chișinău

(c) codul fi scal 100660103566

(d) contul de decontare IBAN: MD66AG000000022511516118;  

(f ) contul bancar AGRNMD2X

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

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

a) Nu se cere.

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: 2177  mii
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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 234-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Moscovei

2. IDNO: 1013603001599

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor medicale în teritoriu pentru anul 2017

5. Cod CPV: 85148000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor medicale

conform necesităţilor  IMSP CS Moscovei (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 
2017, este alocată suma necesară din: surse CNAM.

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

Cantita-
tea

Specifi carea 
tehnică deplină 

solicitată 

 Investigaţii electrocardiografi ce

984. 85148000-8 Electrocardiografi a în stare de repaos (12 derivaţii) 1 procedură 70

985. 85148000-8 Electrocardiografi a – examinare suplimentară cu derivaţii 
auxiliare (pînă la 6 derivaţii) 1 investigaţie 15

990. 85148000-8 Descrierea electrocardiogramei de către medic 1 descriere 100

991. 85148000-8 Descrierea unei serii de electrocardiograme de către medic 1 descriere 30

Investigaţii ale funcţiei ventilaţiei pulmonare

1003. 85148000-8 Pneumoptahometria 1 procedură 20

1004. 85148000-8 Spirografi a 1 investigaţie 20

Investigaţii ecografi ce

1021. 85148000-8 Examen ecografi c complex  (organele cavităţii abdominale + 
organele sistemului uro-genital) 1 examinare 100

1022. 85148000-8 Examen ecografi c complex  (organele cavităţii abdominale + 
organele sistemului urinar) 1 examinare 150

1023. 85148000-8 Ecografi a organelor abdominale (fi catul, splina, vezica biliară, 
pancreasul) 1 examinare 100

1024. 85148000-8 Ecografi a organelor sistemului urinar (rinichii, glandele 
suprarenale) 1 examinare 100

1025. 85148000-8 Ecografi a organelor bazinului mic transabdominal (vezica 
urinară, prostata, uterul, ovarele) 1 examinare 70

1026. 85148000-8 Examen ecografi c transvaginal 1 examinare 120

1027. 85148000-8 Examen ecografi c transabdominal în I trimestru de sarcină 1 examinare 50

1028. 85148000-8 Examen ecografi c transvaginal în I trimestru de sarcină 1 examinare 50

1029. 85148000-8 Examen ecografi c în trimestrele II-III de sarcină 1 examinare 100

1036. 85148000-8 Examen ecografi c al glandei tiroide 1 examinare 200

1037. 85148000-8 Examen ecografi c al glandei mamare 1 examinare 100

1038. 85148000-8 Examen ecografi c al prostatei (transrectal) sonda simplă 1 examinare 40

1039. 85148000-8 Examen ecografi c al prostatei (transrectal) sonda biplan 1 examinare 10
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Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de 
măsură

Cantita-
tea

Specifi carea 
tehnică deplină 
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1040. 85148000-8 Aprecierea ultrasonografi că a rezidiului vezical 1 examinare 10

1041. 85148000-8 Aprecierea colecţiilor libere în una din cavităţi (pleurală, 
abdominală) sau în spaţiul retroperitonial 1 examinare 30

1042. 85148000-8 Examen ecografi c al scrotului 1 examinare 10

1044. 85148000-8 Examen ecografi c al encefalului prin fontanela sau orifi ciu 
trepanat 1 examinare 10

1048. 85148000-8 Examen ecografi c al ţesuturilor moi şi ganglionilor limfatici ai 
unei zone anatomice 1 examinare 10

1049. 85148000-8 Examen ecografi c al unui organ (în dinamică) 1 examinare 10

1050. 85148000-8 Examen ecografi c în determinarea chineticii unui sistem 
excretor (căile biliare, urinare etc.) 1 examinare 5

Cercetări roentgendiagnostice

1089. 85148000-8 Radiografi a laringelui 18×24cm-2 1 examinare 5

1090. 85148000-8 Radioscopia organelor cutiei toracice 1 examinare 5

1091. 85148000-8 Radioscopia cutiei toracice cu indicarea localizării (nivelului) 
procesului patologic 1 examinare 5

1092. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 35,6×35,6cm-1 1 examinare 25

1093. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 30×40cm-1 1 examinare 150

1094. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 24×30cm-1 1 examinare 35

1095. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 18×24cm-1 1 examinare 35

1095.1 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice,10×12 în regim digital 1 examinare 10

1095.2 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1 în regim digital 1 examinare 10

1095.3 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 11×14in(27×35)-1 în regim digital 1 examinare 10

1095.4 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 14×17in(35×43)-1 în regim digital 1 examinare 10

1095.5 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1 în regim digital 
(fără costul fi lmului) 1 examinare 10

1095.6 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 10×12 în regim digital (fără costul 
fi lmului) 1 examinare 10

1095.7 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 11×14in(27×35)-1 în regim digital 
(fără costul fi lmului) 1 examinare 10

1095.8 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice, 14×17in(35×43)-1 în regim digital 
(fără costul fi lmului) 1 examinare 10

1096. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 35,6×35,6cm-1; 
24×30cm-1 1 examinare 10

1097. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 30×40cm-1; 
24×30cm-1 1 examinare 10

1098. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 24×30cm-2 1 examinare 10

1099. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 18×24cm-2 1 examinare 10

1099.1 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 8×10in(20×24)  1 
în regim digital 1 examinare 10

1099.2 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 8×10in(20×24)  2 
în regim digital 1 examinare 10

1099.3 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe – 
11×14in(27×35)-2 în regim digital 1 examinare 10

1099.4 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe14×17in(35×43)-1 
în regim digital 1 examinare 5

1099.5 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe14×17in(35×43)-2 
în regim digital 1 examinare 5
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Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de 
măsură
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Specifi carea 
tehnică deplină 
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1099.6 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 8×10in(20×24)-1 în 
regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 6

1099.7 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 8×10in(20×24)-2 în 
regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

1099.8 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe - 11×14in(27×35)-2 
în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

1099.9 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 14×17in(35×43)-1 
în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 4

1099.10 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 14×17in(35×43)-2 
în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 10

1100. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 30×40cm-3 1 examinare 10

1101. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 24×30cm-3 1 examinare 2

1102. 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 18×24cm-3 1 examinare 2

1102.1 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 11×14in(27×35)-1 în 
regim digital 1 examinare 10

1102.2 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 11×14in(27×35)-2 în 
regim digital 1 examinare 5

1102.3 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 11×14in(27×35)-1 în 
regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 2

1102.4 85148000-8 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 11×14in(27×35)-2 în 
regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 2

1103. 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a cordului în trei incidenţe 
35,6×35,6cm-1, 24×30cm-2 1 examinare 3

1103.1 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a cordului în trei incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim digital 1 examinare 5

1103.2 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a cordului în trei incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

1104. 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a cordului în două incidenţe 
35,6×35,6cm-1, 24×30cm-1 1 examinare 5

1104.1 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a cordului în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim digital 1 examinare 5

1104.2 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a cordului în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

1112. 85148000-8 Radiografi a toracelui în decubit lateral, 30×40cm-1 1 examinare 10

1113. 85148000-8 Radiografi a toracelui în decubit lateral, 24×30cm-1 1 examinare 10

1114. 85148000-8 Radiografi a toracelui în decubit lateral, 18×24cm- 1 1 examinare 10

1118. 85148000-8 Mamografi a unei glande mamare, 18×24cm-2 1 examinare 100

1119. 85148000-8 Mamografi a ambelor glande mamare, 18×24cm-4 1 examinare 100

1120. 85148000-8 Mamografi a cu amplifi carea imaginii, 24×30cm-1 1 examinare 50

1128. 85148000-8 Radiografi a cavităţii abdominale, 24×30cm-1 1 examinare 10

1129. 85148000-8 Radiografi a cavităţii abdominale, 30×40cm-1 1 examinare 10

1130.1 85148000-8 Radioscopia cavităţii abdominale, 8×10in(20×24)-1 în regim 
digital 1 examinare 10

1130.2 85148000-8 Radioscopia cavităţii abdominale, 11×14in(27×35)-1 în regim 
digital 1 examinare 10

1131. 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a esofagului – 24×30cm-1 1 examinare 10

1131.1 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a esofagului – 11×14in(27×35)-1 în 
regim digital 1 examinare 10

1131.2 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a stomacului – 18×24cm-1,24×30cm-1 1 examinare 10
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1136. 85148000-8 Duodenografi a fără sondă – 18×24cm-2 1 examinare 10

1138. 85148000-8 Radioscopia şi radiografi a intestinului subţire – 24×30cm-3 1 examinare 10

1139. 85148000-8 Irigoscopia 23×40cm – 3, 35,6×35,6cm-2 1 examinare 10

1140. 85148000-8 Contrastarea primară dublă a intestinului gros, 
24×30cm-3,18×24cm-3 1 examinare 10

1141. 85148000-8 Colecistografi a – 18×24cm-3 1 examinare 5

1145 85148000-8 Urografi a – 30×40cm-4 1 examinare 10

1158 85148000-8 Histerosalpingografi a – 18×24cm-2 1 examinare 5

1166 85148000-8 Radiografi a sinusurilor paranazale – 18×24cm-1 1 examinare 50

1166.1 85148000-8 Radiografi a sinusurilor paranazale – 8×10in(20×24)-1 în regim 
digital 1 examinare 10

1175. 85148000-8 Radiografi a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în trei 
incidenţe, 18×24cm-3 1 examinare 20

1176. 85148000-8 Radiografi a funcţională a regiunii cervicale a coloanei 
vertebrale în două incidenţe, 18×24cm-2 1 examinare 30

1178 85148000-8 Radiografi a regiunii toracice a coloanei vertebrale în două 
incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 30

1179 85148000-8 Radiografi a regiunii toracice a coloanei vertebrale cu probe 
funcţionale în două incidenţe, 24×30cm-4 1 examinare 20

1180 85148000-8 Radiografi a regiunii lombare a coloanei vertebrale în două 
incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 40

1180.1 85148000-8 Radiografi a regiunii lombare a coloanei vertebrale cu probe 
funcţionale în trei incidenţe, 24×30cm-3 1 examinare 10

1182. 85148000-8 Radiografi a osului sacral şi a coccisului în două incidenţe, 
18×24cm-2 1 examinare 20

1183. 85148000-8 Radiografi a articulaţiei şoldului într-o incidenţă, 24×30cm-1 1 examinare 30

1184. 85148000-8 Radiografi a articulaţiei şoldului în două incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 30

1185. 85148000-8 Radiografi a oaselor bazinului într-o incidenţă, 30×40cm-1 1 examinare 15

1186. 85148000-8 Radiografi a articulaţiei humerale în două incidenţe, 18×24cm-2 1 examinare 15

1188. 85148000-8 Radiografi a oaselor braţului în două incidenţe, 15×40cm-2 1 examinare 15

1189. 85148000-8 Radiografi a oaselor antebraţului în două incidenţe, 15×40cm-2 1 examinare 15

1190. 85148000-8 Radiografi a articulaţiei cotului în două incidenţe, 13×18cm-2 1 examinare 15

1191. 85148000-8 Radiografi a articulaţiei radio-carpiene în două incidenţe, 
13×18cm-2 1 examinare 20

1192. 85148000-8 Radiografi a mîinii în două incidenţe, 18×24cm-2 1 examinare 15

1193. 85148000-8 Radiografi a femurului în două incidenţe, 15×40cm-2 1 examinare 10

1194. 85148000-8 Radiografi a articulaţiei genunchiului în două incidenţe, 
24×30cm-2 1 examinare 30

1195. 85148000-8 Radiografi a gambei în două incidenţe, 15×40cm-2 1 examinare 15

1196. 85148000-8 Radiografi a articulaţiei talocrurale în două incidenţe, 
18×24cm-2 1 examinare 25

1197. 85148000-8 Radiografi a plantei în două incidenţe, 18×24cm-2 1 examinare 25

1198. 85148000-8 Radiografi a articulaţiilor sacro-iliace într-o incidenţă, 
24×30cm-1 1 examinare 10

1201. 85148000-8 Radiografi a calcaneului într-o incidenţă, 13×18cm-1 1 examinare 20

1202. 85148000-8 Radiografi a calcaneului în două incidenţe, 13×18cm-2 1 examinare 10
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1203. 85148000-8 Radiografi a piciorului plat (bilateral) în două incidenţe, 
24×30cm-2 1 examinare 20

Investigații de laborator

1518. 85148000-8 Analiza generală a sîngelui 1 analiză 40

1519. 85148000-8 Dozarea hemoglobinei 1 analiză 30

1520. 85148000-8 Numărătoarea eritrocitelor 1 analiză 20

1521. 85148000-8 Numărătoarea leucocitelor 1 analiză 20

1522. 85148000-8 Formula leucocitară 1 analiză 20

1523. 85148000-8 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) 1 analiză 20

1526. 85148000-8 Hematocritul (Determinarea volumului eritrocitar) 1 analiză 20

1529. 85148000-8 Depistarea celulelor lupice 1 analiză 20

1530. 85148000-8 Determinarea timpului de coagulare a sîngelui Lee Wait 1 analiză 20

1531. 85148000-8 Numărătoarea trombocitelor 1 analiză 20

1532. 85148000-8 Determinarea timpului de sîngerare 1 analiză 20

1533. 85148000-8 Depistarea gonococilor şi trihomonadelor în frotiu 1 analiză 200

1534. 85148000-8 Determinarea Helicobacter pylori în frotiu 1 analiză 20

1535. 85148000-8 Analiza generală a urinei 1 analiză 10

1536. 85148000-8 Dozarea glucozei în urină 1 analiză 30

1537. 85148000-8 Proba Zimniţki 1 analiză 10

1538. 85148000-8 Proba Neciporenko 1 analiză 15

1539. 85148000-8 Identifi carea corpilor urobilinici 1 analiză 30

1540. 85148000-8 Identifi carea pigmenţilor biliari în urină 1 analiză 10

1541. 85148000-8 Identifi carea corpilor cetonici 1 analiză 15

1546. 85148000-8 Microscopia sedimentului urinar (eritr.schim., neschim.) 1 analiză 15

1547. 85148000-8 Examenul materiilor fecale 1 analiză 20

1550. 85148000-8 Depistarea helminţilor în materiile fecale 1 analiză 20

1551. 85148000-8 Identifi carea sîngelui în materiile fecale 1 analiză 30

1554. 85148000-8 Examenul sputei (fl egmei) 1 analiză 30

1555. 85148000-8 Cercetări la BK în materialul biologic 1 analiză 40

1561. 85148000-8 Examenul conţinutului duodenal 1 analiză 10

1562. 85148000-8 Explorarea secreţiei gastrice 1 analiză 10

1578. 85148000-8 Dozarea fracţiunilor proteice în ser (electroforeza) 1 analiză 10

1584. 85148000-8 Dozarea magneziului în serul sanguin 1 analiză 25

1585. 85148000-8 Dozarea calciului în serul sanguin 1 analiză 30

1586. 85148000-8 Dozarea potasiului în serul sanguin 1 analiză 30

1587. 85148000-8 Dozarea sodiului în serul sanguin 1 analiză 30

1591. 85148000-8 Dozarea fi erului în serul sanguin 1 analiză 30

1592. 85148000-8 Dozarea clorului în serul sanguin 1 analiză 30

1594. 85148000-8 Dozarea fosfatazei alcaline în ser 1 analiză 30

1598. 85148000-8 Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser 1 analiză 30
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1600. 85148000-8 Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser 1 analiză 30

1601. 85148000-8 Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser 1 analiză 30

1603. 85148000-8 Dozarea amilazei pancreatice în serul sanguin (spec.) 1 analiză 30

1607. 85148000-8 Dozarea lipazei 1 analiză 30

1608. 85148000-8 Dozarea fosfatazei acide 1 analiză 30

1609. 85148000-8 Dozarea ureei 1 analiză 30

1610. 85148000-8 Dozarea creatininei în ser sau urină 1 analiză 30

1612. 85148000-8 Dozarea glucozei 1 analiză 30

1615. 85148000-8 Dozarea seromucoizilor în ser 1 analiză 30

1616. 85148000-8 Dozarea acizilor sialici în ser 1 analiză 30

1617. 85148000-8 Dozarea hemoglobinei glicozilate 1 analiză 50

1618. 85148000-8 Dozarea proteinei totale 1 analiză 10

1619. 85148000-8 Dozarea albuminei în ser 1 analiză 10

1620. 85148000-8 Proba cu sublimat corosiv 1 analiză 25

1621. 85148000-8 Proba cu timol 1 analiză 25

1622. 85148000-8 Dozarea trigliceridelor 1 analiză 10

1623. 85148000-8 Dozarea colesterolului 1 analiză 10

1624. 85148000-8 Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) 1 analiză 20

1625. 85148000-8 Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) 1 analiză 20

1627. 85148000-8 Dozarea fosfolipidelor 1 analiză 25

1632. 85148000-8 Dozarea bilirubinei totale 1 analiză 30

1633. 85148000-8 Dozarea bilirubinei directe 1 analiză 30

1634. 85148000-8 Dozarea acidului uric 1 analiză 30

1643. 85148000-8 Dozarea calciului ionic în serul sanguin 1 analiză 30

1644. 85148000-8 Dozarea troponinei T în ser 1 analiză 30

1652. 85148000-8 Indexul protrombinic 1 analiză 50

1653. 85148000-8 Fibrinogenul 1 analiză 50

1696. 85148000-8 Determinarea antistreptolizinei-O 1 analiză 30

1697. 85148000-8 Determinarea factorului reumatic 1 analiză 20

1698. 85148000-8 Determinarea PCR 1 analiză 20

1700. 85148000-8 Determinarea grupei sanguine AB0 1 analiză 200

1701. 85148000-8 Determinarea factorului D (Rh 0) 1 analiză 200

1707. 85148000-8 Determinarea anticorpilor antiRh 1 analiză 30

1711. 85148000-8 Determinarea HBs Ag, ELISA 1 analiză 200

1724. 85148000-8 Reacţia microprecipitaţie cu Ag cardiolipinic 1 analiză 350

1738. 85148000-8 TPHA (sifi lis) 1 analiză 30

1863. 85148000-8 Recoltarea sîngelui din venă (cu folosirea articolelor deustensilă 
pentru diverse investigaţii) 1 recoltare 150

1864. 85148000-8 Recoltarea sîngelui din venă pentru investigaţii prin metoda PCR 1 recoltare 20

1866. 85148000-8 Recoltarea urinei în fl acon de unică folosinţă 1 recoltare 20

1867. 85148000-8 Recoltarea materiilor fecale în fl acon de unică folosinţă 1 recoltare 40

2263. 85148000-8 Esofagogastroduodenofi broscopie diagnostica 1 examinare 50
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Începînd cu 01.03.2017 pînă la 
31.01.2018

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Oferta Original. Confi rmată prin aplicarea semnaturii și 
a ștampilei participantului Da

Certifi cat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extrasul din Registrul de Stat la persoanelor 
juridice 

Copie. Confi rmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

Autorizația sanitară de funcționare Copie. Confi rmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

Date despre participant Copie. Confi rmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

Certifi cat de acreditare Copie. Confi rmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie. Confi rmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Moscovei

b) Adresa: r-ul Cahul, sat Moscovei

c) Tel: 0299-75-2-33

d) Fax: ______________

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

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cernei R., Rotari I.

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 13.03.2017

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț, pe poziții.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

12. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să 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]; 
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(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: 350000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 235-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria c.Sarata Galbena r.Hincesti

2. IDNO: 1007601005969

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de implementare a masurilor de efi cienta energetica prin reabilitarea 
si modernizarea sistemului de iluminat public stradal in s. Sarata Galbena r.Hincesti

5. Cod CPV: 31527200-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 22.02.2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

7. Lucrari de implementare a masurilor de efi cienta energetica prin reabilitarea si modernizarea 
sistemului de iluminat public stradal in s. Sarata Galbena r.Hincesti

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primariei c.Sarata Galbena r.Hincesti

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul pentru Efi cienta Energetica, APL

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 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 31527200-8

Lucrari de implementare a 
masurilor de efi cienta energetica 
prin reabilitarea si modernizarea 
sistemului de iluminat public stradal 
in s. Sarata Galbena r.Hincesti

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

12. Tipul contractului: De antrepriză.

13. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 4 luni

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

13. Locul executării lucrărilor: s.Sarata Galbena r.Hincesti

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

Cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic      

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:
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a) Pretul ofertei   - 80 puncte

b) Termenul de executie a lucrarilor – 10 puncte

c) Sistemul calitatii lucrarilor      - 10 puncte

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

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 Ultimul raport fi nanciar Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

10 Manualul calitatii 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: Primaria c.Sarata Galbena r.Hincesti

b) Adresa: Primaria s. Pirlita, r-ul Soroca

c) Tel: 069370373, 026950388, 026950236

d) Fax: 026950236

e) E-mail:primsar@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: lozovoi M.

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: primsar@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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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] 13.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria c.Sarata Galbena 

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: 1 250 000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 236-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Gimnaziul „Ştefan cel Mare” s. Mihailovca, 
r. Cimişlia

2. IDNO: 1012620010346

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preţ

4. Obiectul achiziției:  Procurarea brichetelor din rumeguş

5. Cod CPV: 39225100-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Procurarea brichetelor din rumeguş 
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   Gimnaziului „Ştefan cel Mare”s. Mihailovca, r. Cimişlia 
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[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 39225100-6 BRICHETE DIN RUMEGUŞ tone 80 tone Brichete pentru foc fabricate din rumeguş 
de lemn tare: frasin, stejar, carpen, etc. 
Umiditatea brichetelor 8-10%, densitatea 
brichetelor 900-1400kg/m3, capacitatea 
calorică nu mai mică de 15mj/kg, rămăşiţe 
cenuşă nu mai mare de 6%

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: după necesitate, gimnaziu 

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 copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului; obligatoriu

2 Certifi catul de înregistrare a întreprinderii emis 
de către Camera Înregistrării de Stat 

copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului; obligatoriu

3 Licenţa de activitate și anexa copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului; obligatoriu

4 Informaţii generale despre ofertant sediul ofertantului şi al fi lialelor acestuia, confi rmate 
prin semnătura și ștampila ofertantului;   obligatoriu

5 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanţ 

copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului; obligatoriu

6 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național 

copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului; obligatoriu

7 Certifi cat de calitate a brichetelor. copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului; obligatoriu
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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: Instituţia Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare”

b) Adresa: r. Cimișlia,s. Mihailovca, STR. 31 August 1989

c) Tel: 024144118, 079556578

d) Fax: 024144118

e) E-mail: lyceum_mh@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Arhirii Larisa, directorul gimnaziului, Milcev Ana, 
contabil

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

- pînă la: 11:00

- pe: 09.03.2017

- pe adresa: Instituţia Publică Gimnaziul „Ştefan cel Mare”s. Mihailovca, r. Cimişlia

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Garanția pentru ofertă: nu se cere 

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

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 175022,00
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Cererea ofertelor de prețuri 237-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga

2. IDNO: 1007601000665

3. Tip procedură achiziţie: Achiziţia bunurilor princererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare pentru II semestr a anului 2017

5. Cod CPV: 15800000-8

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  __Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr-Lunga
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

_____________buget de stat_____________.
[sursa banilor publici]

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15112130-6 Piept de pui  refrigerat calitatea super. 
Ambalat in pachete 1 kg 400 kg GOST25391-82  

PT MD67-00400053-033:2008

2 15112130-6 Aripioare de pui refrigerat categ super. 
Ambalat in pachete 1 kg 400 kg GOST25391-82

3 15112130-6
Șold de pui refregerat cu greutatea nu 
mai mare de 120-150gr bucat. Ambalat in 
pachete 1 kg

200 kg GOST25391-82

4 15112130-6 Pulpa de vita refregirată 250 kg

5 15811100-7 Pîine din făină de grîu0,5 kg. calit.sup. 4500 buc. SM 173:1997

6 15811100-7 Pîine de secară 0.4 kg 75 buc. SM 173:1997

7 15850000-1 Paste făinoase clasa I calitatea superioară 
din sorturi tari Taiţei în saci de hîrtie 150 kg GOST 875-92

8 15850000-1
Paste făinoase clasa I calitatea superioară 
din sorturi tari Cu formă creasta în saci de 
hîrtie 16 kg

130 kg GOST 875-92

9 15612210-6 Crupe de porumb. Măşcat, in pachete 1 kg  
calitat.  superioară 150 kg

10 15612210-6 Crupe iacenevaia, calitate superioară 1Kg 150 kg

11 15612210-6 Crupe  de arpacaş în pachete 1Kg calit 
superioară 30 buc. PTMD67-38869887-004

12 15612210-6 Crupe  de mei în pachete 1Kg calit 
superioară 100 buc.

13 15831000-2 Zahăr-tos  calitat I,  în saci 500 kg GOST 21-94

14 15831000-2 Zahăr cristal în bagete 5gr, din sfeclă de 
zahar Nr 200 în pachete 100 buc GOST 21-94

15 15421000-5 Ulei de răsărită rafi nat și deodorat în sticle 
de 5 L calit superioară 100 buc PT MD67- 05691233-001:2002

16 15331427-6 Pastă de roşii 25 %în borcane de 0,500 kg 40 buc GOST 3343-89
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

17 15613000-8 Crupe de arnaut sfărîmate Calit. Superioară 
în pachete / 1Kg 150 buc. PTMD67– 38869887 – 005

18 15625000-5 Crupe de griş în pachete / 1kg calitate 
superioară 80 buc. GOST 7022-97

19 15613380-5 Fulgi de ovăz în pachete / 0,5 Kg calit 
superioară 100 buc. GOST 21149-93

20 15331133-8 Mazăre șlefuită întreagă în pachete 1 kg 
calit superioară 150 kg PTMD67-38869887-003

21 15331000-7 Castraveţi muraţi 0,675L. înborcane 600 buc GOST 20144-74

22 15331000-7 Mazăre verde conservată (din soiuri cu bob 
zbircit)  calit.super. în borcane de 0,425kg 200 buc GOST 15842-90    SM 196

23 15331000-7 Roşii în bullion în borcane 0,670-1,0 lit 600 bur

24 15331000-7 Suc de roşii fără conservanţi  1,0 litrîn 
tetropac 300 lit

25 15331000-7 Pasta de ardei dulce 0,75 kg 50 buc

26 15890000-3 Ouă de găină cat.I dietice 8000 buc SM-89

27 15332419-4 Stafi de  ambalat 0,2 kg 10 kg

28 15530000-2 Unt 72,5 % de vacă, cu grăsimi animaliere 
200 g ambalat folie 900 buc GOST 37-91

29 15541000-2 Brînză de vaci 9 % în pachetată 5 kg 400 kg PT MD 67-00400053058:2006

30 15550000-8 Chefi r 2,5 % în pachet de polietilenă 0,5 L. 520 buc OST 4929-84

31 15550000-8 Biochefi r 2,5% înpachet de polietilenă 0,5 L. 390 buc

32 15512200-2 Smîntînă 15 % înpachet de polietilenă 0,5 kg. 350 buc TU10.02.02.789.09-89 SM196

33 15543000-6 Caşcaval  cu cheag  tare 50%. 80 kg SM 218

34 15511100-4 Lapte proaspat la litru, 2,5 %,pasterizat 2250 litr gost 13277-79

35 15540000-5 Brînzică  dulce cu stafi de 100 gr.grăsime 7% 4000 buc

36 15821200-1 Covriji vanilaţi în pachete 0,5 kg calitate 
superioară 60 kg

37 15331130-7 Cartofi 1500 Kg Înplasă, calitativi de mărime nu maimică 
de 10x8 sm

38 15331130-7 Varză 500 Kg În plasă, calitatea superioară

39 15331130-7 Morcov 300 Kg Înplasă, calitativi de mărime nu maimică 
de 14x5 sm

40 15331130-7 Sfeclă roșie 500 Kg Înplasă, calitativi de mărime nu maimică 
de 15x8 sm

41 15331130-7 Mere 1300 Kg Înlăzi, calitativi de mărime nu maimică 
de 8x8 sm

42 15331130-7 Usturoi 50 Kg În saci, măşcat

43 15331130-7 Ceapă uscată 270 Kg Însaci, calitativi de mărime nu maimică 
de 6x6 sm

44 15331130-7 Banane 200 kg

45 15331130-7 Ţelina (radacină) 20 kg

46 15331130-7 Fasole albe în pachete 1 kg 50 kg GOST 26791-89

47 15221000-3 Peştecongelat “Hec” fără cap 600 kg GOST 20057-96Cu greitatea nu 
maipuţun de 0.250 gr-400gr./ 1 peşte

48 15614100-6 Orez şlefuit calit.superioară EXTRA, rotund 
înpachete / 1Kg 150 buc. GOST 6292-93

49 15613300-1 Crupe de hrişcă  din boabe întregi în 
pachete / 1Kg calit superioară 240 buc. GOST 5550-74
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

50 15333000-1 Halva vegetală ambalată  ambalat în 
polietelen pe 1 kg 15 kg GOST 6502-94

51 15872400-5 Sare iodată în pachete / 1Kg 100 kg GOST 13830-97

52 15863200-7 Ceai negru în pachete 100gr.frunze măşcate 
ceelone 100 buc ГОСТ  1938-90.

53 15898000-9 Drojdii pentru panifi caţie 100gr 65 buc GOST 171-81

54 15872100-2 Piper negru macinat în pachete 0,010 g 80 buc GOST 29050-91

55 15871200-6 Vanilină în pachetele 0,02 gr 130 buc Gost 16599-71

56 15841300-8 Cacao in pachete 0,100gr 10 buc GOST 108-76

57 15551300-8 Iaurt  cu pulpă de fructe 1,8%,125gr 3200 buc

58 15331000-7 Majiun în asortiment ambalaj 13 kg 2 buc

59 15331132-1 Porumb dulce conservat 0.425 kg 156 buc GOST 15877-70

60 15872400-5 Sare gemă 10 kg

61 15872200-3 Boia de ardei dulce0,17 gr 65 buc

62 15872200-3 amestec de legume uscate1,0 kg 20 pac

63 15890000-3 Bicarbonat de sodium 0,500gr 30 buc GOST  2156-76

64 15871110-8 Oţet de masă cu aromă de mere 4% 1,0litr 30 stic PT MD 67-00400053-025 2006

65 15872200-3 Frunze de dafi n în pachetat 0,010gr 15 buc GOST17594-81

66 15872100-2 Piper negru de boabe în pachete 0,010 g 80 buc GOST 29050-91

67 15331000-7 Suc de mere natural, fără conservanţi, 
ambalat de sticlă 1.0 lit 1300 buc

68 15331000-7 Suc de mere naturală 0,200ml 2200 Buc GOST30425-97

69 15871270-7 Borş acru  în pachete 0,020 gr 150 buc

70 15871270-7 Sare de lamăie în pachetele 0,020 gr 150 buc GOST 908:2006

6. Termenul de livrare solicitat și locul destinaţiei fi nale: 01.04.2017 pînăla 30.06.2017, Centrul de 
Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga, or. Ceadîr-Lungа

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/ decizia 
de inregistrare/extras

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 preț Original, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6 Certifi cat de conformitate 
copia originalului eliberat de Organismul Naţional 
de Verifi care a conformităţii produselor, confi rmată 
prin ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

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

Original, confi rmat prin semnatura si stampila 
participantului. Conform formularului anexat. Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

8 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
(pentru produse animaliere) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

9 Paşaportul sanitar al transportului copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de CS Publică Obligatoriu

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

11 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru 
produse alimentare) copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

12 Certifi cat de calitate și de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu )

 copie -confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

13
Confi rmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

14
Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii  sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

15
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 și califi carea personalului angajat ;
• Dotarea  tehnică ;
• Informaţii despre contractele executate în 

ultimii 3 ani;
• Lipsa reclamaţiilor de la benefi ciarii

Facultativ

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: __ Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga
Adresa: Ceadîr-Lunga str. Sanatornaia, 1
Tel:(0291)2-05-12
Fax:(0291)2-05-12
E-mail: centru_recup@mail.ru
Numele și funcţia persoanei responsabile: Tatiana Costova- contabil

9. 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:

- pînă la:  11:00

- pe:  09.03.2017

- pe adresa Ceadîr-Lunga str. Sanatornaia, 1

Ofertele întîrziate:. vor fi  respinse.

10. Criteriul de evaluarea este preţul cel mai mic pe poziții

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanţia pentru ofertă:

Plata prin transfer se va efectua în adresa Centrul de Recuperare Speranța, cu nota “Garanţia pentru 
ofertă la licitaţia publică nr. __  din____, conform următoarelor detalii: 
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(a) benefi ciarul plăţii: 

(b) datele bancare: 

(c) codul fi scal: 

(d) contul de decontare : 

(e) contul trezorerial: 

(f ) contul bancar: 

(g) trezoreria teritorială: 

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: 330 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 238-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA COMUNEI SÎNGEREII NOI r-nul SÎNGEREI

2. IDNO: 1007601002326

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertei de preţuri

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000-6, 

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

conform necesităţilor   Primăriei comunei Sîngereii Noi r-nul Sîngerei_
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 01.03.2017-31.07.2017, este alocată suma 
necesară din: bugetul local.

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15112130-6 Carne de la piept de pasăre 
congelat  fără os, KG 500

GOST 25391-82
Calitate superioară, producator R.Moldova, 
reambalat in  cut. de 1 kg.

2 15112000-6 Pulpe de gaina  dezosat KG 400 
GOST 25391-82, 
Calitate superioară, producator R.Moldova, 
reambalat in  cut. de 1 kg

3 15111100-0 Carne de vită KG 300
GOST 779-5, categoria II, calitatea I, 
tranşată, fără os, congelată, în cut. de la 5 
kg pînă la 10 kg

4 15112120-3 Carne de piept  de curcan, f/os, KG 80 Calitate superioară, producator R.Moldova, 
reambalat in  cut. de 1 kg

5 03311230-3 Pește  de mare MERLUCIU  f/cap KG 300 GOST 20057-96
Cutii de carton de la 5 kg pînă la 24 kg

6 15613380-5 Fulgi de ovăs c/s pach 1 klg KG 125 GOST 21149-93
Calitate superioară, ambalaj in pach. de 1 kg.

7 03211400-7 Crupe de orz c/s pach 1 klg KG 140 GOST 5784-60
Calitate superioara, Ambalaj: pach 1 klg

8 03211000-3 Crupe de grîu KG 140 GOST 276-60, mărunţite
Calitate superioară, Ambalaj:pach. de 1 kg

9 15850000-1 Paste făinoase KG 150
GOST 875-92
din făină de grîu dur, calitate superioară ,
pach 1 kg

10 15850000-1 Fidea scurtă KG 25
GOST 875-92
din făină de grîu dur, calitate superioară ,
pach 1 kg

11 15625000-5 Crupe de griș KG 160 GOST 7022-97
calitate superioară, pach 1 kg

12 15612100-2 Făină de grîu KG 420 SM 202:2000
caliatate superioară, Ambalaj: pach 1 kg
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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

13 15332200-6 Făină de porumb (mălai) KG 240 SM 202:2000
caliatate superioară, Ambalaj: pach 1 kg

14 03211900-2 Hrişcă KG 235
GOST 5550-74
Boabe întregi, calitate superioară, cu 
fi erbere rapidă, Ambalaj: pach. de 1kg

15 03221220-4 Crupe de mei KG 100 GOST 572-60
caliatate superioară, Ambalaj: pach 1 kg

16 15332200-6
Magiun  din fructe sterilizat în 
asortiment (mere, prune, vișină, 
caise) borcane 0,720 kg

KG 115,
200

GOST 6929-88
Calitate superioară (mere, prune, vișină, 
caise), borcane 0,720 kg

17 03221220-4 Mazăre uscată boabe şlefuită KG 110 PT MD 6738869887003:2005
Calitate superioară, Ambalaj: pach. de 1 kg

18 03221210-1 Fasole alimentare KG 90 Uscate, albe,  cu ferbere rapidă, 
Calitate superioară, ambalaj: pach de 1 kg

19 15331462-1 Mazăre verde conservată borc, 
0,480 kg KG 120 GOST 15842-90

Bobo zbîrcit, Borcane de sticla 0,480 kg

20 15331427-6 Pastă de tomate 25%( în 
borcane 0,720) calitatea I KG 108 SM 247:2004

25% ( în borcane 0,720) calitatea I

21 15321000-4 Suc din fructe în asortiment  KG 1300 SM 183:2003
Limpezit, Borcane 3,0 l

22 15421000-5 Ulei de semințe  de fl oarea 
soarelui KG 150 GOST 1129-93

rafi nat, dezodorizat, sticle 5 l

23 15831200-4 Zahăr cristal din sfecla de zahăr 
standart, pach 1 kg KG 375 GOST 21-64

standart, ambalaj: pach de 1 kg

24 15511100-4 Lapte pasterizat KG 5260  GOST 13277-79
 pachet poliet. 1l., Grăsimea - 2,5%

25 15542000-9 Produs de brînză de vaci KG 366 PT MD 67-00400053-058-2006,
Gr. de la 18%, Ambalaj: pach. 0,5 kg

26 15512100-1 Smîntînă 0,4 kg pahar gr.15% KG 102 TU 10/02/02/789,09
0,4 kg pahar gr.15%

27 15500000-3 Chefi r KG 1020
GOST 4929-84
,,Bifi doc,, cu fructe (visina,capsuna, piersic, 
anans) pach. poliet. 0.5kg.   2.5%

28 15530000-2 Unt  de vaci KG 362

GOST 37-91
Din smîntînă dulce, nesărat, fără adaos de 
grăsimi vegetale, gr.72,5%
Ambalaj: pach de 200 gr., Prod. Moldova  

29 15545000-0 Produse de brînză tari KG 95

SMS 218:2001
calitate superioara (cu fracţie masică cu 
grasime in substrat uscată), grasimea de 
50%, ambalaj: cut. peliculă polietilena de 
1 kg.

30 03222321-9 Mere proaspete KG 1140

SMS 243
Proaspete, curate, neatacate de 
vătămători, fără deteriorări, cu diametrul în 
curmeziş nu mai mic de 6 cm., în lăzi de la 
10 pîină la 20 kg

31 03222111-4 Banane KG 100 Proaspete, curate,  fără deteriorări,  în lăzi 
de la 10 pîină la 30 kg

32 03222200-5 Clemantine KG 600 Proaspete, curate,  fără deteriorări,  în lăzi 
de 10 kg

33 03222341-5 Struguri KG 100 Proaspeţi, curaţi,  fără deteriorări,  în lăzi 
de  10 kg

34 15872100-2 Peltea KG 40 in asortiment, pach
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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

35 03212100-1 Cartofi  proaspezi alimentari KG 2400

GOST 26545-85
De calitate, întregi, curaţi, neatacaţi de 
vătămători,  cu diametrul nu mai mic de 5 
cm., în saci - plasă de la 10kg  pîină la 20 kg

36 03221400-0 Varză în căpăţini în stare 
proaspătă KG 1160

GOST 26768-85 
De calitate, albă, întregă, curată, fără pete, 
cu aspect proaspăt, sănătos,
Ambalaj: în saci de la 10 kg pîină la 20 kg

37 03221113-1 Ceapă uscată KG 720

SM 243-2004
GOST 27166-86
De calitate, fără deteriorări, , netacată de 
vătămători, Ambalaj: în saci de la10 -30 kg.

38 03221114-8 Ceapa verde KG 50 Proaspătă, roada anului 2017, de calitate,
Ambalaj: 1 kg

39 03221112-4 Morcov în stare proaspătă KG 820

GOST 26767-85
De calitate, lipsit de rădăcini secundare, 
neramifi cat, neatacat de vătămători, cu 
diametrul  nu mai mic de 3 cm,
Ambalaj: saci-plasă de la 5-10 kg.

40 15872000-1 Usturoi KG 21
SM243
Uscat, fără codiţe, 
Ambalaj: în saci-plase de la 1-5 kg

41 03221111-7 Sfeclă roșie de masă în stare 
proaspătă KG 720

GOST 26766-85
De calitate, lipsită de rădăcini secundare, 
neatacată de vătămători, 
Ambalaj: saci-plasă de la 5-10 kg.

42 03221240-0 Tomate proaspete KG 160 De calitate, neatacate de vătămători, în lăzi 
de la 5-10 kg

43 15331100-8 Castraveţi proaspezi KG 140 De calitate, neatacaţi de vătămători, în lăzi 
de la 5-10 kg

44 03221420-6 Conopida KG 60 De calitate, neatacate de vătămători, în lăzi 
de la 5-10 kg

45 03221430-9 Broculi KG 60 De calitate, neatacate de vătămători, în lăzi 
de la 5-10 kg

46 03222210-8 Lămîe KG 190 Proaspete, fără deteriorări

47 15872400-5 Fructe uscate cu excepția 
fructelor uscate exotice KG 132

GOST 28501-90
De calitate, neatacate de vătămători,
În saci de hărtie de 5 kg, 

48 15821200-1 Biscuiţi cu lapte topit, prod.
Moldova KG 128 GOST 24901-89

Cutii de 5 kg

49 15821200-1 Turte de ovas KG 104 GOST 15810-96
Cutii de 3-6  kg

50 15821200-1 Turte dulci KG 80 GOST 15810-96
Cutii de 3-6  kg

51 15821200-1 Covrigei uscaţi cu vanelie KG 74 GOST 30354-96
Saci 12 kg

52 15842310-8 Caramele cu umplutură din 
fructe şi pomuşoare KG 75  Produc. R.Moldova

Cutii de 2-3 kg

53 03142500-3 Ouă de găini BUC 4720
SM 89:199
De masă, dietice, categ. A cu greutatea nu 
mai mică de 63 gr. bucata

54 15863200-7 Ceai negru KG 16 GOST 1938-90
Ambalaj, pliculeţe
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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

55 15841400-9 Cacao praf cu conţinut redus de 
grasimi în cutii 200 gr. KG 7,800 GOST 108-76

cu conţinut redus de grasimi în cutii 200 gr.
56 15899000-6 Praf de copt KG 4,0 Pachete 

57 15870000-7 Borş acru lichid L. 280 De casă, fără adaosuri de condimente,
Sticle de 1 l.

58 15872400-5 Sare de bucătărie iodată KG 88 GOST 13830-97
Ambalaj: pach. de 1 kg

59 15614100-6 Orez KG 260
GOST 6292-93
Bob rotund, şlefuit, calitatea I, 
Ambalaj: pach. de 1 kg.

60 15870000-7 Foi de dafi n pach. KG 0,160 GOST  17594-81

61 15872400-5 Stafi de KG 12 GOST 29050,
Ambalaj: 0,200 kg

62 15872200-3 Vanilina KG 0,600 Pach. de la 0,02 pînă la 0,100 kg

63 15870000-7 Bicarbonat de sodiu KG 2,0 Pach de 0,5 kg

64 15872100-2 Mărar uscat KG 2,400 Pachete de hîrtie

65 15872100-2 Pătrungel uscat KG 2,400 Pachete de hîrtie

66 15872100-2 Leuştean uscat KG 2,400 Pachete de hîrtie

67 15898000-9 Drojdii moldoveneşti 7,600 GOST 171-81

68 15235000-4 File scrumbie in ulei KG 118 În cutii

69 15331500-2 Rosii conservate, marinate KG 144 Sticle de 3 l

70 15811100-7 Pîine alba din faina de griu 
calitate superioara, feliata kg 2200

HG775 din 03.07.2007, alba din faina de 
griu calitate superioara, feliata, ambalşată 
în peliculă alimentară

71 15811200-8 Chifl e cu mac buc 1500 din faina de griu calitate superioara, cu 
greutatea de 0,050 kg

72 15811300-9 Cornuri cu magiun buc 6900 din faina de griu calitate superioara, cu 
greutatea de 0,100 kg

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

01.03.2017-31.07.2017  de la ora 8:00 pîină la ora 17:00 la  instituţiile preşcolare din s.Sîngereii 
Noi şi s.Mărineşti r-nul Sîngerei

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii Copie confi rmată cu semnătura şi ştampila 
participantului obligator

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar Original, sau Copie confi rmată cu semnătura şi 
ştampila participantului obligator

3 Certifi cat privind lipsa sau existenţa restanţelor 
faţă de bugetul public naţional

Copia eliberat de Serviciul Fiscal de Stat 
(valabilitatea certifi catului-conform cerinţelor 
Serviciului Fiscal de Stat)

obligator

4 Oferta de preţ Original confi rmată cu semnătura şi ştampila 
participantului obligator

5 Certifi ct de conformitate/Declaraţie de 
conformitate pentru produsele lactate

Eliberat de Organismul de certifi care acreditat 
în sistemul naţional de acreditare - confi rmat cu 
semnătura şi ştampila participantului

obligator
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

7 Autorizaţie sanitară de funcţionare Copie confi rmată cu semnătura şi ştampila 
participantului obligator

8 Certifi cat de înregistrare ofi cială pentru siguranţa 
alimentelor

Copie confi rmată cu semnătura şi ştampila 
participantului obligator

9
Autorizaţia sanitar- veterinară pentru mijloacele 
de transport destinate mărfurilor supuse 
controlului sanitar-veterinar

Copie confi rmată cu semnătura şi ştampila 
participantului obligator

10 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de copupere

Original confi rmată cu semnătura şi ştampila 
participantului obligator

11 Date despre participant Original confi rmată cu semnătura şi ştampila 
participantului obligator

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

9. Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA COMUNEI SÎNGEREII NOI r-nul SÎNGEREI

a) Adresa: s.Sîngereii Noi raionul Sîngerei

b) Tel: 0-262-73-273

c) Fax: 0-262-73-273

d) E-mail: singereinoi@gmail.com

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cojocari Nina

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

- pe adresa: [Primăria comunei Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei, bir.2, s.Sîngereii Noi r-nul Sîngerei]. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

12.  Garanția pentru ofertă „Nu se cere” 

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 381 450,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 239-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  IMSP CS Slobozia Mare

2. IDNO: 1012603002810

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Servicii medicale pentru anul 2017

5. Cod CPV: 85148000 - 8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării servicii medicale pentru anul 2017.
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Instituţiei Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate Slobozia Mare .
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[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. Investigaţii electrocardiografi ce

1. 984. Electrocardiografi a în stare de repaos 
(12 derivaţii) 1 procedură 70

2. 985 Electrocardiografi a – examinare suplimentară cu derivaţii 
auxiliare (pînă la 6 derivaţii) 1 investigaţie 5

3. 990 Descrierea electrocardiogramei de către medic 1 descriere 100

4. 991 Descrierea unei serii de electrocardiogramei de către medic 1 descriere 5

2. Investigaţii ale funcţiei ventilaţiei pulmonare

1. 1003 Pneumoptahometria 1 procedură 8

2. 1004 Spirografi a 1 investigatie 8

Investigaţii ecografi ce

1. 1021 Examen ecografi c complex  (organele cavităţii 
abdominale + organele sistemului uro-genital) 1 examinare 15

2. 1022 Examen ecografi c complex  (organele cavităţii 
abdominale + organele sistemului urinar) 1 examinare 10

3. 1023 Ecografi a organelor abdominale (fi catul, splina, vezica 
biliară, pancreasul) 1 examinare 30

4. 1024 Ecografi a organelor sistemului urinar (rinichii, glandele 
suprarenale) 1 examinare 10

5. 1025 Ecografi a organelor bazinului mic transabdominal 
(vezica urinară, prostata, uterul, ovarele) 1 examinare 20

6. 1026 Examen ecografi c transvaginal 1 examinare 50

7. 1027 Examen ecografi c transabdominal în I trimestru de 
sarcină 1 examinare 50

8. 1028 Examen ecografi c transvaginal în I trimestru de sarcină 1 examinare 10
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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

9. 1029 Examen ecografi c în trimestrele II-III de sarcină 1 examinare 50

10 1036 Examen ecografi c al glandei tiroide 1 examinare 5

11 1037 Examen ecografi c al glandei mamare 1 examinare 5

12 1038 Examen ecografi c al prostatei (transrectal) sonda simplă 1 examinare 15

13 1040 Aprecierea ultrasonografi că a rezidiului vezical 1 examinare 10

14 1041 Aprecierea colecţiilor libere în una din cavităţi (pleurală, 
abdominală) sau în spaţiul retroperitonial 1 examinare 5

15 1042 Examen ecografi c al scrotului 1 examinare 5

16 1044 Examen ecografi c al encefalului prin fontanela sau orifi ciu 
trepanat 1 examinare 5

17 1048 Examen ecografi c al ţesuturilor moi şi ganglionilor 
limfatici ai unei zone anatomice 1 examinare 3

18 1089 Radiografi a laringelui 18x24cm-2 1 examinare 2

19 1090 Radioscopia organelor cutiei toracice 1 examinare 5

20 1091 Radioscopia cutiei toracice cu indicarea localizării 
(nivelului) procesului patologic 1 examinare 5

21 1092 Radiografi a cutiei toracice, 35,6×35,6cm-1 1 examinare 50

22 1093 Radiografi a cutiei toracice, 30×40cm-1 1 examinare 80

23 1094 Radiografi a cutiei toracice, 24×30cm-1 1 examinare 15

24 1096 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 
35,6×35,6cm-1; 24×30cm-1 1 examinare 10

25 1097 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 30×40cm-1; 
24×30cm-1 1 examinare 10

26 1098 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 24×30cm-2 1 examinare 5

27 1099 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 18×24cm-2 1 examinare 5

28 1099.1 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 
8×10in(20×24)  1 în regim digital 1 examinare 5

29 1099.2 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 
8×10in(20×24)  2 în regim digital 1 examinare 5

30 1099.3 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe – 
11×14in(27×35)-2 în regim digital 1 examinare 5

31 1099.4 Radiografi a cutiei toracice în două 
incidenţe14×17in(35×43)-1 în regim digital 1 examinare 5

32 1099.5 Radiografi a cutiei toracice în două 
incidenţe14×17in(35×43)-2 în regim digital 1 examinare 5

33 1099.6 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 
8×10in(20×24)-1 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

34 1099.7 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 
8×10in(20×24)-2 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

35 1099.8 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe - 
11×14in(27×35)-2 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

36 1099.9 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 15

37 1099.10 Radiografi a cutiei toracice în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 5

38 1102.4 Radiografi a cutiei toracice în trei incidenţe 
11×14in(27×35)-2 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 2

39 1103 Radioscopia şi radiografi a cordului în trei incidenţe 
35,6×35,6cm-1, 24×30cm-2 1 examinare 2
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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

40 1103.1 Radioscopia şi radiografi a cordului în trei incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim digital 1 examinare 2

41 1103.2 Radioscopia şi radiografi a cordului în trei incidenţe 
14×17in(35×43)-1 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 2

42 1104 Radioscopia şi radiografi a cordului în două incidenţe 
35,6×35,6cm-1, 24×30cm-1 1 examinare 2

43 1104.1 Radioscopia şi radiografi a cordului în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim digital 1 examinare 2

44 1104.2 Radioscopia şi radiografi a cordului în două incidenţe 
14×17in(35×43)-2 în regim digital (fără costul fi lmului) 1 examinare 2

45 1112 Radiografi a toracelui în decubit lateral, 30×40cm-1 1 examinare 5

46 1113 Radiografi a toracelui în decubit lateral, 24×30cm-1 1 examinare 5

47 1114 Radiografi a toracelui în decubit lateral, 18×24cm- 1 1 examinare 3

48 1118 Mamografi a unei glande mamare, 18×24cm-2 1 examinare 15

49 1119 Mamografi a ambelor glande mamare, 18×24cm-4 1 examinare 15

50 1120 Mamografi a cu amplifi carea imaginii, 24×30cm-1 1 examinare 15

51 1130.1 Radioscopia cavităţii abdominale, 8×10in(20×24)-1 în 
regim digital 1 examinare 2

42 1130.2 Radioscopia cavităţii abdominale, 11×14in(27×35)-1 în 
regim digital 1 examinare 2

53 1132 Radioscopia şi radiografi a stomacului – 
18×24cm-1,24×30cm-1 1 examinare 2

54 1136 Duodenografi a fără sondă – 18×24cm-2 1 examinare 5

55 1138 Radioscopia şi radiografi a intestinului subţire – 
24×30cm-3 1 examinare 5

56 1139 Irigoscopia 23×40cm – 3, 35,6×35,6cm-2 1 examinare 10

57 1140 Contrastarea primară dublă a intestinului gros, 24×30cm-
3,18×24cm-3 1 examinare 3

58 1141 Colecistografi a – 18×24cm-3 1 examinare 5

59 1145 Urografi a – 30×40cm-4 1 examinare 5

60 1158 Histerosalpingografi a – 18×24cm-2 1 examinare 2

61 1161 Radiografi a craniului, 24x30cm-1 1 investigaţie 10

62 1161.1 Radiografi e craniului – 8x10 in (20x24)-1 în regim digital 1 investigaţie 5

63 1162 Radiografi a craniului în două incidențe – 24x30 cm-2 1 investigaţie 3

64 1162.1 Radiografi a craniului în două incidențe –11x14 in 
(27x35)-1 în regim digital 1 investigaţie 2

65 1166 Radiografi a sinusurilor paranazale – 18×24cm-1 1 investigaţie 10

66 1166.1 Radiografi a sinusurilor paranazale – 8×10in(20×24)-1 în 
regim digital 1 investigaţie 5

67 1175 Radiografi a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în trei 
incidenţe, 18×24cm-3 1 investigaţie 5

68 1176 Radiografi a funcţională a regiunii cervicale a coloanei 
vertebrale în două incidenţe, 18×24cm-2 1 investigaţie 30

69 1178 Radiografi a regiunii toracice a coloanei vertebrale în 
două incidenţe, 24×30cm-2 1 investigaţie 20

70 1179 Radiografi a regiunii toracice a coloanei vertebrale cu 
probe funcţionale în două incidenţe, 24×30cm-4 1 investigaţie 5
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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

71 1180 Radiografi a regiunii lombare a coloanei vertebrale în 
două incidenţe, 24×30cm-2 1 investigaţie 40

72 1181 Radiografi a regiunii lombare a coloanei vertebrale cu 
probe funcţionale în trei incidenţe, 24×30cm-3 1 investigaţie 5

73 1182 Radiografi a osului sacral şi a coccisului în două incidenţe, 
18×24cm-2 1 investigaţie 20

74 1183 Radiografi a articulaţiei şoldului într-o incidenţă, 
24×30cm-1 1 investigaţie 40

75 1184 Radiografi a articulaţiei şoldului în două incidenţe, 
24×30cm-2 1 investigaţie 10

76 1185 Radiografi a oaselor bazinului într-o incidenţă, 
30×40cm-1 1 investigaţie 20

77 1187 Radiografi a articulaţiei humerale în două incidenţe, 
18×24cm-2 1 investigaţie 20

78 1188 Radiografi a oaselor braţului în două incidenţe, 
15×40cm-2 1 investigaţie 20

79 1189 Radiografi a oaselor antebraţului în două incidenţe, 
15×40cm-2 1 investigaţie 20

80 1190 Radiografi a articulaţiei cotului în două incidenţe, 
13×18cm-2 1 investigaţie 5

81 1191 Radiografi a articulaţiei radio-carpiene în două incidenţe, 
13×18cm-2 1 investigaţie 20

82 1192 Radiografi a mîinii în două incidenţe, 18×24cm-2 1 investigaţie 20

83 1193 Radiografi a femurului în două incidenţe, 15×40cm-2 1 investigaţie 10

84 1194 Radiografi a articulaţiei genunchiului în două incidenţe, 
24×30cm-2 1 investigaţie 30

85 1195 Radiografi a gambei în două incidenţe, 15×40cm-2 1 investigaţie 10

86 1196 Radiografi a articulaţiei talocrurale în două incidenţe, 
18×24cm-2 1 investigaţie 20

87 1197 Radiografi a plantei în două incidenţe, 18×24cm-2 1 investigaţie 10

88 1198 Radiografi a articulaţiilor sacro-iliace într-o incidenţă, 
24×30cm-1 1 investigaţie 15

89 1201 Radiografi a calcaneului într-o incidenţă, 13×18cm-1 1 investigaţie 20

90 1202 Radiografi a calcaneului în două incidenţe, 13×18cm-2 1 investigaţie 10

91 1203 Radiografi a piciorului plat (bilateral) în două incidenţe, 
24×30cm-2 1 investigaţie 10

92 1518 Analiza generală a sîngelui 1 analiză 10

93 1519 Dozarea hemoglobinei 1 analiză 10

94 1520 Numărătoarea eritrocitelor 1 analiză 10

95 1521 Numărătoarea leucocitelor 1 analiză 10

96 1522 Formula leucocitară 1 analiză 10

97 1523 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) 1 analiză 10

98 1526 Hematocritul (Determinarea volumului eritrocitar) 1 analiză 10

99 1529 Depistarea celulelor lupice 1 analiză 5

100 1530 Determinarea timpului de coagulare a sîngelui Lee-Wait 1 analiză 10

101 1531 Numărătoarea trombocitelor 1 analiză 10

102 1532 Determinarea timpului de sîngerare 1 analiză 10
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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

103 1533 Depistarea gonococilor şi trihomonadelor în frotiu 1 analiză 10

104 1534 Determinarea Helicobacter pylori în frotiu 1 analiză 10

105 1535 Analiza generală a urinei 1 analiză 10

106 1536 Dozarea glucozei în urină 1 analiză 5

107 1537 Proba Zimniţki 1 analiză 5

108 1538 Proba Neciporenko 1 analiză 5

109 1539 Identifi carea corpilor urobilinici 1 analiză 3

110 1540 Identifi carea pigmenţilor biliari în urină 1 analiză 10

111 1541 Identifi carea corpilor cetonici 1 analiză 10

112 1546 Microscopia sedimentului urinar (eritr.schim., neschim.) 1 analiză 10

113 1547 Examenul materiilor fecale 1 analiză 5

114 1550 Depistarea helminţilor în materiile fecale 1 analiză 5

115 1551 Identifi carea sîngelui în materiile fecale 1 analiză 3

116 1554 Examenul sputei (fl egmei) 1 analiză 15

117 1555 Cercetări la BK în materialul biologic 1 analiză 15

118 1561 Examenul conţinutului duodenal 1 analiză 2

119 1562 Explorarea secreţiei gastrice 1 analiză 2

120 1578 Dozarea fracţiunilor proteice în ser (electroforeza) 1 analiză 3

121 1584 Dozarea magneziului în serul sanguin 1 analiză 3

122 1585 Dozarea calciului în serul sanguin 1 analiză 3

123 1586 Dozarea potasiului în serul sanguin 1 analiză 3

124 1587 Dozarea sodiului în serul sanguin 1 analiză 3

125 1591 Dozarea fi erului în serul sanguin 1 analiză 3

126 1592 Dozarea clorului în serul sanguin 1 analiză 3

127 1594 Dozarea fosfatazei alcaline în ser 1 analiză 3

128 1598 Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser 1 analiză 5

129 1600 Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser 1 analiză 5

130 1601 Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser 1 analiză 5

131 1603 Dozarea amilazei pancreatice în serul sanguin (spec.) 1 analiză 5

132 1607 Dozarea lipazei 1 analiză 3

133 1608 Dozarea fosfatazei acide 1 analiză 3

134 1609 Dozarea ureei 1 analiză 5

135 1610 Dozarea creatininei în ser sau urină 1 analiză 5

136 1615 Dozarea seromucoizilor în ser 1 analiză 5

137 1616 Dozarea acizilor sialici în ser 1 analiză 3

138 1618 Dozarea proteinei totale 1 analiză 5

139 1619 Dozarea albuminei în ser 1 analiză 5

140 1620 Proba cu sublimat corosiv 1 analiză 5

141 1621 Proba cu timol 1 analiză 5

142 1622 Dozarea trigliceridelor 1 analiză 5
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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

143 1623 Dozarea colesterolului 1 analiză 5

144 1624 Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) 1 analiză 5

145 1625 Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) 1 analiză 5

146 1627 Dozarea fosfolipidelor 1 analiză 2

147 1632 Dozarea bilirubinei totale 1 analiză 5

148 1633 Dozarea bilirubinei directe 1 analiză 5

149 1634 Dozarea acidului uric 1 analiză 3

150 1643 Dozarea calciului ionic în serul sanguin 1 analiză 5

151 1644 Dozarea troponinei T în ser 1 analiză 5

152 1652 Indexul protrombinic 1 analiză 60

153 1653 Fibrinogenul 1 analiză 60

154 1696 Determinarea antistreptolizinei-O 1 analiză 3

155 1697 Determinarea factorului reumatic 1 analiză 3

156 1698 Determinarea PCR 1 analiză 3

157 1700 Determinarea grupei sanguine AB0 1 analiză 70

158 1701 Determinarea factorului D (Rh 0) 1 analiză 70

159 1702 Determinarea factorului C(Rh/) 1 analiză 50

160 1711 Determinarea HBs Ag, ELISA 1 analiză 50

161 1724 Reacţia microprecipitaţie cu Ag cardiolipinic 1 analiză 3

162 1738 TPHA (sifi lis) 1 analiză 5

163 1863 Recoltarea sîngelui din venă (cu folosirea articolelor de 
ustensilă pentru diverse investigaţii) 1 recoltare 10

164 1864 Recoltarea sîngelui din venă pentru investigaţii prin 
metoda PCR 1 recoltare 5

165 1866 Recoltarea urinei în fl acon de unică folosinţă 1 recoltare 5

166 1867 Recoltarea materiilor fecale în fl acon de unică folosinţă 1 recoltare 5

167 1670 Citologia exfoliativă (cercetarea celulelor atipice în cadrul 
examenului profi lactic) 1 examinare 600

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

1. Pe perioada februarie-decembrie 2017.

2. În raza teritoriului r.Cahul.

3. În baza îndreptărilor eliberate de medicii de familie a IMSP CS Slobozia Mare. 

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 

2. Certifi catul sau decizia de înregistrarea a 
întreprinderii

Copie,confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului.

3. Licenţa de activitate  sau autorizaţia Copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului.

4. Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor 
şi Organizaţiilor

Copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului.

5. Certifi cat de atribuirea contului bancar Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont.
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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: IMSP CS Slobozia Mare

b) Adresa: R.Cahul, s.Slobozia Mare, str.Uliţa Mare, nr.111

c) Fax:  (0299) 60-5-00

d) E-mail: cs.sloboziamare@ms.md

e) Numele și funcţia persoanei responsabile:  Cavalgiu Valentina

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

- pînă la: 11:00

- pe:  13.03.2017

- pe adresa: R.Cahul, s.Slobozia Mare, str.Ulita Mare, nr.111  

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic pret /tva pe pozitii.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 zile.

12. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să 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:  250000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 240-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic “Ioan Vodă” or. Cahul

2. IDNO: 1012620009784

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertei de preț

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reconstrucție a acoperișului la blocul de studii „A” și „B” al Liceului  
Teoretic “Ioan Vodă” or. Cahul

5. Cod CPV: 45261210-9

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării  lucrărilor  de reconstrucție 
a acoperișului la blocul de studii „A” și „B” al Liceului  Teoretic “Ioan Vodă” or. Cahul conform 
necesităţilor  Liceului  Teoretic “Ioan Vodă” or. Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2017 - 2018.

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

8. Modalităţi de plată: prin transfer în termen de 10 zile după recepția 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 45261210-9
Lucrări de reconstrucție a acoperișului 
la blocul de studii „A” și „B” al Liceului  
Teoretic “Ioan Vodă” or. Cahul

1 Buc. Conform proiectului  tehnic

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 90 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 22 luni (31.12.2018)

13.  Locul executării lucrărilor: Liceul Teoretic “Ioan Vodă” or. Cahul

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lotul întreg fără TVA

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

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): Nu sunt
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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 rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

2 Devizul (formale 3,5,7) Original, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

3 Certifi cat de înregistrare  a întreprinderii Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

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

5 Lista fondatorilor/ Extras din registrul de Stat Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

6 Ultimul raport fi nanciar Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

7 Certifi cat de la Organele Inspectoratului Fiscal 
privind datoriile la buget

Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

8 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament Original, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

9 Declarația privind personalul de specialitate Original, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

10 Aviz Inspecția de Stat în Construcții Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu 

11 Formular informativ despre ofertant Original conform formularului F3.3 din 
Documentația Standard Obligatoriu

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: Liceul Teoretic “Ioan Vodă” or. Cahul
b) Adresa: or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 118
c) Tel:0299/3-42-89
d) Fax: 0299/3-43-59
e) E-mail: ioanvoda@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bîclea Olga

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.

20. 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:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 13.03.2017
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 118 (anticamera)
c) Ofertele întârziate vor fi  respinse. 
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21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 
asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română

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: „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.

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: 1 093 960,45



77

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1728 FEBRUARIE 2017, MARŢI

Cererea ofertelor de prețuri 241-op/2017

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

2. IDNO: 1007601001787

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de amenajare a aleii Parcului Central din or. Ungheni (întrare de pe str. 
A. Cozmescu)

5. Cod CPV: 45111291-4

6. Data publicării anunțului de intenție: ________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

7. Lucrarilor de amenajare a aleii Parcului Central din or. Ungheni (întrare de pe str. A. Cozmescu)

 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primariei or. Ungheni, r-ul Ungheni

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Grant extern și surse extrabugetare, TVA – cota 0% 
conform HG nr. 246 din 08.04.2010

9. Modalităţi de plată: in termen de 15 zile lucrătoare 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 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 amenajare a aleii Parcului 
Central din or. Ungheni (întrare de 
pe str. A. Cosmescu)

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

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

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 3 luni

14. Locul executării lucrărilor: Aleea parcului central din or. Ungheni (întrare de pe str. A. Cosmescu)

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

a) Nu se cere

18.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica
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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 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 Certifi catul privind cont deschis in bancă Copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participant. Da

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: Primaria or. Ungheni

b) Adresa: or. Ungheni, str. Națională 7

c) Tel: 068378376, 0236 26501

d) Fax: 023622577

e) E-mail: gaviucvasile@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gaviuc Vasile

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

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

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:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 13.03.2017
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b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria or. Ungheni, str. Națională 7, bir. 503

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 Română

25.  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].

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

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: 1 200 000 lei.

Ex. Gaviuc Vasile

Tel. 068378376, 023626501
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Cererea ofertelor de prețuri 242-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: __ Colegiul Agroindustrial din Rîşcani_

2. IDNO: __1007602006837___

3. Tip procedură achiziţie: __ Cererea ofertelor de preţ___

4. Obiectul achiziţiei: ____ seminţe de fl oarea soarelui, porumb___

5. Cod CPV: __03111000-2_

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării seminţe de fl oarea soarelui, porumb
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   ______ Agroindustrial din Rîşcani______
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

__________________ alocaţii bugetare ___________________.
[sursa banilor publici] 

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 03111000-2 P64LE25 Saci 40

2 03111000-2 Zbruci Saci 80

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: După încheierea contractului

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

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

1 Oferta Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei participantului Da

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului Da

3 Date despre participant Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da

4 Certifi cat privind lipsa/existenţa restanţelor Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului Da

5 Certifi cat de confi rmare a existenţei conturilor 
bancare

Copie. Confi rmată prin  aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului Da

6 Licenţa de activitate Copie. Confi rmată prin  aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului Da

7 Certifi cat de conformitate Copie. Confi rmată prin  aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: _ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani ____
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b) Adresa: ___ or. Rîșcani, str. Trandafi rilor, 37____

c) Tel: _025628741, 025628668____

d) Fax: _025628741____

e) E-mail: __ colegiulriscani@gmail.com __

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Romaniuc Marina, specialist pe achiziţii publice 

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: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 09.03.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. or. 
Rîşcani, str. Trandafi rilor, 37, Colegiul Agroindustrial Rîşcani

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau preţul 
cel mai scăzut].preţul cel mai scăzut

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 16.03.2017

12.  Garanţia pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 
cere”]: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. 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 preşuri 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. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 169166,67
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Cererea ofertelor de prețuri 243-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: __ Colegiul Agroindustrial din Rîşcani_

2. IDNO: __1007602006837___

3. Tip procedură achiziţie: __ Cererea ofertelor de preţ___

4. Obiectul achiziţiei:  _____erbicide _____

5. Cod CPV: __24453000-4_

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării erbicide
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor   ______ Agroindustrial din Rîşcani_______
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
__________________ alocaţii bugetare ___________________.

[sursa banilor publici] 

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 24453000-4 Express kg 3

2 24453000-4 Leopard lit 81

3 24453000-4 Trend lit 40

4 24453000-4 Cordus Plus kg 35,2

5 24453000-4 Tomigan lit 36

6 24453000-4 Sidoprid lit 5

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: După încheierea contractului

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

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

1 Oferta Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da

3 Date despre participant Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da

4 Certifi cat privind lipsa/existenţa restanţelor Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da

5 Certifi cat de confi rmare a existenţei conturilor 
bancare

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da

6 Licenţa de activitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da

7 Certifi cat de conformitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului Da
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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 Agroindustrial din Rîșcani ____

b) Adresa: ___ or. Rîșcani, str. Trandafi rilor, 37____

c) Tel: _025628741, 025628668____

d) Fax: _025628741____

e) E-mail: __ colegiulriscani@gmail.com ___

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Romaniuc Marina, specialist pe achiziţii publice 

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: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 09.03.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 
 or. Rîşcani, str. Trandafi rilor, 37, Colegiul Agroindustrial Rîşcani

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau preţul 
cel mai scăzut]. preţul cel mai scăzut

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 16.03.2017

12. Garanţia pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se 
cere”]: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. 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 preşuri 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. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 184080,98
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Cererea ofertelor de prețuri 244-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Cotiujeni raionul Briceni

2. IDNO: 1007601009211

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertei de Preț

4. Obiectul achiziției: Autoturism

5. Cod CPV: 34330000_-9

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

conform necesităţilor   ________Primăriei Cotiujeni                   
[denumirea autorităţii contractante] 

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

_______________bugetul local                                    .
[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură

Cantita-
tea

Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 34330000-9 Autoturism buc 1 TIP CAROSERIE Sedan

CAPACITATEA CILINDRICA 
A MOTORULUI

800-900 cm3 (cu turbocompresor)

CARBURANT benzina

CUTIE DE VITEZE Automata Easy-R, min. 5+1 trepte

TRACŢIUNE fata

NIVEL DE DEPOLUARE Euro 6

NUMĂR DE LOCURI 5

PUTERE MAXIMĂ MOTOR min. 85 cp

DIRECŢIE asistata hidraulica 

ROTI R15

SISTEM DE FRÂNARE cu antiblocare a roţilor (ABS) si 
distribuţia forţei de frînare

CONSUM CARBURANT urban: max. 5,8 L./100km, extra-
urban: max. 4,7 L /100km

CAPACITATE REZERVOR min. 50 L.

MASA MAXIMA 
AUTORIZATA

max. 1600 kg

DIMENSIUNI AUTOMOBIL
lungime: 4300mm - 4400mm
lăţime (fara oglinzi retrovizoare): 
1700mm - 1750mm

VOLUM PORTBAGAJ min. 500 L.

ROATA DE REZERVA de mărime normala

GARDA LA SOL min. 145 mm



85

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1728 FEBRUARIE 2017, MARŢI

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură

Cantita-
tea

Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

PROTECŢIE MOTOR Scut de metal sau plastic

SIGURANŢA ACTIVA

- sistem control dinamic traiectorie 
(ESP/ESC)
- sistem reglare forţa de tracţiune 
(ASR/TCS)
-ABS 
- Sistem de monitorizare a presiunii 
in pneuri

SIGURANŢA PASIVA
- 5 centuri de siguranţa
- 2 airbag-uri frontale si 2 airbag-uri 
laterale pentru șofer si pasager fata

SISTEM ANTIFURT imobilizator electronic 

CULOARE Vopsea metalizata (Argintiu)

CONFORT

Aer conditionat manual
Computer de bord
Retrovizoare cu reglaj electric
Radio – cu CD, MP3, USB si 
Bluetooth
Inchidere centralizata de la distanta
Proectoare de ceata
Geamuri electrice fata 
Functie Stop-Start
Functie Eco-mode  

GARANŢIE min. 3 ani cu limita 100000 km

ANUL FABRICAŢIEI 2017 / automobil NOU 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: _Aprilie- Mai

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Oferta); (copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului, conform anexei) DA

Certifi catul de înregistrare a întreprinderii emis 
de către Camera Înregistrării de Stat;

(copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului) DA

Licența de activitate și anexa; (copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului) DA

Informații generale despreofertant (sediul ofertantului și al fi lieleor acestuia), 
confi rmate prin semnătură și ștampila ofertantului; DA

Asigurarea cu personal de specialitate (conform 
anexei);

confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului DA

Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanț (copie confi rmată prin semnătură și 
ștampila ofertantului);

(confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului); DA

Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național

(confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului); DA

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Cotiujeni
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b) Adresa:raionul Briceni satul Cotiujeni

c) Tel: 0247-46-336

d) Fax: 0247-46-336

e) E-mail: primariacotiujeni@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ursu Mihail

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: satul Cotiujeni, raionul Briceni sediul primăriei. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

12. Garanția pentru ofertă:„Nu se cere”

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: 215000,00 lei MD
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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 și mărfuri de uz casnic pentru 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




