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ANUNT DE INTENTIE
Denumirea autorităţii contractante:  Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii
Adresa: or. Chișinău șos. Hăncești 53 A
Relaţii de contact: Tel: 022-21-21-62
Fax: 022-22-74-85 e-mail: dc_ pmc@mail.ru

Nr.
crt. Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 

guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale 

a Comerţului
Bunuri

1 Procurarea benzinei 09000000-3 54000 CVM Anul 2017

2 Servicii de perfectare și livrare a 
blanchetelor 79810000-5 20000 CVM Anul 2017

3 Deservirea program 1C buget 72212440-5 30000 CVM Anul 2017
4 Procurarea inventarului 39130000-2 10000 CVM Anul 2017
5 Procurarea mărfurilor decancelarie 30192000-1 58800 CVM Anul 2017

6 Procurarea materialelor de uz 
gospodăresc 39510000-0 18200 CVM Anul 2017

7 Procurarea tehnicii de calcul 30141000-9 100000 COP Anul 2017
8 Procurarea mijloacelor de transport 34115200-8 500000 COP Anul 2017

Servicii
9 Servicii p/u parcare - 4000 OSS Anul 2017
10 Servicii PAZA - 24100 CVM Anul 2017

11 Abonarea anul 2017 79980000-7 18000 CVM Trimestru III 
2017

12 Servicii de transport 50110000-9 35000 CVM Anul 2017

13 Deservirea imprimantelor (toner, 
regenerare, reparație) - 9800 OSS Anul 2017

14 Deservirea tehnicii de calcul 50300000-8 15000 CVM Anul 2017
15 Servicii de reparațiea utilajului - 9500 OSS Anul 2017
16 Servicii informaționale 72212440-5 9100 OSS Anul 2017

17 Servicii energie electrică, energie 
termică

09300000-5  
09300000-2 59300 CVM Anul 2017

18 Servicii energie termică 09300000-2 58600 CVM Anul 2017

19 Servicii telefonie locale, telefonie 
mobilă

64211100-9 
64212000-5 25000 CVM Anul 2017

20 Servicii salubritate - 7800 OSS Anul 2017
21 Servicii apa și canalizare - 7800 OSS Anul 2017
22 Servicii reparații curente 45210000-2 700000 COP Anul 2017
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00500
Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII 

MOLDOVA

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

Telefon/fax 022239391
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS
Obiectul achiziţiei Achiziționarea obiectelor de uniformă
Cod CPV 18000000-9

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17897761 

Licitaţie publică Nr. 17/00601
Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022252149 252209 252357
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ROHAC VITALIE
Obiectul achiziţiei Combustibil solid (cărbune)
Cod CPV 09111100-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial codIBAN
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial codIBAN
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18039630 

Licitaţie publică Nr. 17/00609
Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Adresa Korolenko 2/1, Chisinau
Telefon/fax 022 884346
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ZUGRAV MARIANA

Obiectul achiziţiei echipament de laborator şi consumabile necesare pentru 
activitatea LCCM

Cod CPV 33190000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, sala de ședință
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 33114001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD13TRPAAA142310B010
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 33114001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD08TRPCAA518410A004
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 33114001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD08TRPCAA518410A004
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18062327 

Licitaţie publică Nr. 17/00611
Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Adresa Korolenko 2/1, Chisinau
Telefon/fax 022 884346
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ZUGRAV MARIANA

Obiectul achiziţiei achiziţionarea reactivilor şi consumabilelor necesare pentru 
activitatea LCCM

Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau, bloc C, et.1, sala de ședință
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 33114001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD13TRPAAA142310B010
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 33114001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD08TRPCAA518410A004
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Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 33114001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD08TRPCAA518410A004
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18065093 

Licitaţie publică Nr. 17/00622
Autoritatea contractantă IMSP SCM nr.1
Adresa str.Melestiu, 20
Telefon/fax 022-35-47-93
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VOLOŞCIUC VERONICA
Obiectul achiziţiei Reactivi şi consumabile de laborator pentru anul 2017
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, str. Melestiu, 20
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18089746 

Licitaţie publică Nr. 17/00625
Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022 822239
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIOLAN Petru

Obiectul achiziţiei Servicii de transport aerian de pasageri tur-retur pentru 
semestrul I, 2017

Cod CPV 60400000-2

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Conformanexei
Banca BANCA NATIONALA A MOLDOVEI
Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18092105 
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Licitaţie publică Nr. 17/00636
Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 37323521365

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PLEŞCA LARISA

Obiectul achiziţiei Reagenţi pentru analize medicale de laborator şi consumabile/
piese de schimb

Cod CPV 33696500-0

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251733279

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251733279

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251733279

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

Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18105138 

Licitaţie publică Nr. 17/00693
Autoritatea contractantă Ministerul Educației

Adresa Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

Telefon/fax 022 23 37 73

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ABAŞEV EUGENIU

Obiectul achiziţiei

lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență 
în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău Lucrări 
de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în 
Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, birou 460

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1. birou 444

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:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18206836 
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Licitaţie publică Nr. 17/00716
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea materialelor electrice

Cod CPV 31681410-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD19AG22512015544

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD19AG22512015544

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD19AG22512015544

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 15:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18245840 

Licitaţie publică Nr. 17/00718
Autoritatea contractantă Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Adresa Str. Andrei Doga nr. 24/1
Telefon/fax 022400630
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Luțcan Alexandru
Obiectul achiziţiei Automobil
Cod CPV 34000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Str. Andrei Doga nr. 24/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD30MD30MO2224ASV925
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18247766 
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Licitaţie publică Nr. 17/00730
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA
Obiectul achiziţiei Achiziționarea materialelor de construcție
Cod CPV 44110000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP USMF Nicolae Testemitanu or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18260447 

Licitaţie publică Nr. 17/00732
Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Telefon/fax 022-75-69-60;079508076
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Cebuc Alexandru
Obiectul achiziţiei Articole Parfamaceutice,Instrumentar medical
Cod CPV 33600000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Buiucani,etaj.6, bir.610 de pe str.I.L.Caragiale 2 
mun.Chişinău

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP AMT Buiucani,etaj.5, sala de şedinţe de pe 
str.I.L.Caragiale 2 mun.Chişinău

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 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18264254 



12

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2010 MARTIE 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/00733
Autoritatea contractantă Serviciul Stare Civilă
Adresa str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău
Telefon/fax (022) 25-71-63
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CHIROŞCA IRINA
Obiectul achiziţiei Tehnica de calcul şi echipamente periferice pentru 2017
Cod CPV 30200000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, bir. 514
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, sala de protocol
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare AnexaNr1laDL
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial AnexaNr1laDL
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare AnexaNr1laDL
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial AnexaNr1laDL
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare AnexaNr1laDL
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial AnexaNr1laDL
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18264340 

Licitaţie publică Nr. 17/00739
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Telefon/fax 023154623
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei

Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile 
preșcolare pe perioada aprilie-iunie a.2017 conform 
necesităților Direcției Învățămint,Tineret și Sport (33 grădinițe și 
Școala auxiliară internat) a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 15000000-8

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, bir.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 achitare pentru documente:
Cont de decontare 2264022001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00795AA
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
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Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18271264 

Licitaţie publică Nr. 17/00740
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
Adresa str. Costiujeni, 5/1
Telefon/fax 794112 794127
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MOROŞAN VITALIE
Obiectul achiziţiei Reactivi şi articole de laborator pentru necesităţile a.2017
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Costiujeni, 5/1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Costiujeni, 5/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251002142
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18275669 

Licitaţie publică Nr. 17/00743
Autoritatea contractantă DRPSA Causeni
Adresa or. Causeni str. A. Mateevici 31
Telefon/fax 024322546
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie POPUŞOI MIHAIL
Obiectul achiziţiei achiziţionarea serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară
Cod CPV 85200000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DRPSA Causeni
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Causeni str. A. Mateevici 31
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 MD93TRPAAA142310A011
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD93TRPAAA142310A011
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 23.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18279922 
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Licitaţie publică Nr. 17/00744
Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa

Telefon/fax 022212296
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Drăgălin Cristian

Obiectul achiziţiei lucrări de reparație a drumului L326.1 drum de acces spre s. 
Văsieni inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l.

Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică .S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
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 2251430335
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18280176 

Licitaţie publică Nr. 17/00750
Autoritatea contractantă Centrul Național Anticorupție
Adresa -
Telefon/fax 257337
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DUTCA EDUARD
Obiectul achiziţiei autoturisme
Cod CPV 34110000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini -mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică --mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101029701
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000029702
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000029702
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18288823 
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Licitaţie publică Nr. 17/00753
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Criuleni
Adresa or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Telefon/fax 024820343
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VASILACHI NADEJDA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru pacienti trimestru II, simestru II anul 
2017

Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251440146
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251440146
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251440146
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18296878 

Licitaţie publică Nr. 17/00756
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Telefon/fax 0231-5-87-08
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR
Obiectul achiziţiei produse alimentare pe II trimestru a. 2017
Cod CPV 15800000-6

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare ANEXA
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare ANEXA
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare ANEXA
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18299608 
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Licitaţie publică Nr. 17/00763
Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI
Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85
Telefon/fax 078830509
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COJOCARI LIDIA

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

Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir.11 sau www. sr-orhei.ms.md
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, Sala de şedinţe
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD39ML00000000225173
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD39ML00000000225173
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei
Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18325583 

Licitaţie publică Nr. 17/00766
Autoritatea contractantă Primaria or. Ceadîr-Lunga
Adresa MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Telefon/fax (291)2-29-63
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CHIOROGLO TATIANA
Obiectul achiziţiei Lucrari de reparare a drumurilor
Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria or. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 of. 108
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18334208 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00467 din 15.03.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul 
Clinic Republican pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII 
PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

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:

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

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17840641 

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00551 din 17.03.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul de 
Psihiatrie Bălţi pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII 
PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17995075 

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00564 din 17.03.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Nr.1 pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII 
PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18008616 
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În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00589 din 17.03.2017 cu privire la achiziţia de Bilete de tratament balneosanatorial pentru trimestrul 
II-IV din anul 2017, cod CPV - 85000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

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

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00590 din 20.03.2017 cu privire la achiziţia de Reactivi și consumabile de laborator pentru CSRGM, cod 
CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 24.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.03.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18030821 

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00699 din 23.03.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare pentru necesitatea instituţiilor preşcolare 
subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 01.04.2017-30.06.2017., cod CPV - 15800000-6, 
conform necesităţilor autorităţii contractante Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Telefon/fax 022 76 55 21
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Telefon/fax 022 776711
Termenul de depunere a ofertelor 23.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.03.2017 14:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18212873 
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00407
Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 

SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884325

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor pentru IMSP Institutul de 
Medicina Urgenta pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, bloc A, etajul 2, bir. A.02.09 (Secretariat)

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare ANEXAGB

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial ANEXAGB

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare ANEXAGB

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial ANEXAGB

Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17746647 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00409
Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1

Telefon/fax 022 738718

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COMERZAN NICOLAE

Obiectul achiziţiei Materiale de constructie

Cod CPV 44110000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Dispensarul Cardilogic, et. 4, bir 401

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251902161

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251902161

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.nr.8 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17752223 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00634
Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie

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

Telefon/fax 22 857-239, 857- 231

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

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea serviciilor de pază anul 2017 (repetat)

Cod CPV 79713000-5

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa1

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa1

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

Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18100442 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00640
Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

Telefon/fax 022252149 252209 252357

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

Obiectul achiziţiei Tehnică de calcul

Cod CPV 30200000-1

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare contIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial contIBAN

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=18120476 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00660
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME”

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11

Telefon/fax 022438237

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GURIŢĂ ELISAVETA

Obiectul achiziţiei Rechizite de birou

Cod CPV 30197000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, 
bir. directorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22519664

Banca BC’Moldindconbank’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18165435 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00688
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI
Adresa Republica Moldova, SÎNGEREI, or. Sîngerei, str. N. Testemiţanu 51
Telefon/fax 026284463
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DONŢU LUDMILA
Obiectul achiziţiei Articole parafarmaceutice, consumabile medicale
Cod CPV 33140000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Republica Moldova, or. Sîngerei, str. N. Testemiţanu 51, I.M.S.P. 
SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI, blocul administrativ, et. II, www.
sr-singerei.ms.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, or. Sîngerei, str. N. Testemiţanu 51, I.M.S.P. 
SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI, blocul administrativ, et. II

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD71TRPCCV518430C002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD71TRPCCV518430C002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD71TRPCCV518430C002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD71TRPCCV518430C002
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18202310 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00705
Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI
Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85
Telefon/fax 078830509
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PLEŞCA LARISA

Obiectul achiziţiei Filme radiografi ce şi reactive de developare a acestora, pentru 
anul 2017

Cod CPV 32354110-3
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 2251733279
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei
Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18231749 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00708
Autoritatea contractantă DETS sect. CENTRU

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41

Telefon/fax (022) 27-10-22

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

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea legumelor și fructelor pentru trimestrul II al 
anului 2017 (aprilie, mai, iunie)

Cod CPV 03000000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41, et.1 bir.3, 
tel:022-271022, e-mail:dets_contrate@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000005196

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000005196

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226614

Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18239132 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00711
Autoritatea contractantă Consiliul raional Criuleni

Adresa or. Criuleni, str. 31 August 108

Telefon/fax 024822264

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GRIGORIEV VEACESLAV

Obiectul achiziţiei

Servicii de proiectare a: - intersecție cu sens giratoriu în 
or.Criuleni, str.31August și str.Ștefan cel Mare; - intersecție cu 
sens giratoriu pe drumul auto L473.1, r-n Criuleni, s.Dubăsarii 
Vechi, str.Ștefan cel Mare și str.Nicolae Donici.

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Criuleni, or.Criuleni, str.31August1989, nr.108

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Criuleni, str. 31 August 108
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare documente anexa 1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial documente anexa 1

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare documente anexa 1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial documente anexa 1

Termenul de depunere a ofertelor 23.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18241223 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00725
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 83

Telefon/fax 022201538 022201585
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PISARI MARIANA
Obiectul achiziţiei Consumabile
Cod CPV 30125000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, et.2, bir.26

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 83

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220101020154815
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220101020154815
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
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=18252928 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00727
Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare
Adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Telefon/fax 0-22-40-97-14
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PORCESCU DUMITRU
Obiectul achiziţiei Anvelope, acumulatoare și lichide auto.
Cod CPV 34300000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
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=18254643 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00731
Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

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

Telefon/fax 022-55-96-46
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA
Obiectul achiziţiei Deservirea utilajului radiologic
Cod CPV 50421200-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Burebista, 93
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Burebista, 93
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225162859
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225162859
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
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Termenul de depunere a ofertelor 23.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18263711 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00738
Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 77 67 11
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Frunză Inna

Obiectul achiziţiei

Servicii internet/intranet şi televiziune digitală pentru 
necesitatea instituţiilor preuniversitare subordonate Direcţiei 
Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 
01.04.2017-31.12.2017

Cod CPV 72400000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007
Termenul de depunere a ofertelor 23.03.2017 14:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.03.2017 14:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18271134 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00741
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORASULUI CAHUL
Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6
Telefon/fax 029921949
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BRÎNZĂ SNEJANA
Obiectul achiziţiei fructe și legume pentru lunile aprilie-iunie 2017
Cod CPV 03220000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://etender.gov.md
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226610
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226610
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18276026 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00742
Autoritatea contractantă DASPF CAUSENI
Adresa or. Causeni str. A. Mateevici 9
Telefon/fax 024322548
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLAN EVDOCHIA
Obiectul achiziţiei Automobil de serviciu
Cod CPV 34110000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DASPF CAUSENI
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Causeni str. A. Mateevici 9
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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=18279737 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00746
Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII 

MOLDOVA

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

Telefon/fax 022239391
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS
Obiectul achiziţiei Servicii hoteliere pentru anul 2017
Cod CPV 55110000-4

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

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 23.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18281834 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00752
Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE

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

Telefon/fax 210-455 211-308
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SOCHIRCĂ PAVEL

Obiectul achiziţiei
Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru 
construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea 
mostrelor de semințe

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.211

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.211
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Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 24.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18293259 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00754
Autoritatea contractantă IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
Adresa Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Telefon/fax 022 572 213
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DOMENTE LILIANA
Obiectul achiziţiei Medicamente pentru anul 2017 (Repetat)
Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” Str.
Constantin Vîrnav 13 Cab 209 Serviciul Juridic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251202272
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
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=18297026 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00758
Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022444307
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DODIŢĂ VIORICA

Obiectul achiziţiei fi lme radiografi ce, reactive de developarea acestora și 
consumabile

Cod CPV 32354110-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Rîșcani, str. Al. Russo,11 et 5 (jurist)
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD77VI00000225131210
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.12 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD77VI00000225131210
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.12 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18306036 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00765
Autoritatea contractantă Primaria or. Ceadîr-Lunga
Adresa MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Telefon/fax (291)2-29-63
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CHIOROGLO TATIANA
Obiectul achiziţiei Lucrari de imbracare a trotuarelor
Cod CPV 45233253-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
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Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18330893 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00770
Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Telefon/fax 432340
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Melnic Iurie
Obiectul achiziţiei Achizitionarea hirtiei pentru tehnica de multiplicare
Cod CPV 30199000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mircesti 44, of. 405
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Miron Costin’
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Miron Costin’
Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18340605 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00772
Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Telefon/fax 432340
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Melnic Iurie

Obiectul achiziţiei Procurarea consumabilelor și pieselor de schimb pentru tehnica 
de multiplicare

Cod CPV 30125000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mircești 44, of. 405
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Miron Costin’
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Miron Costin’
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=18343176 
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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. 17/00574 din 14.03.2017 cu privire la achiziţia de achizitionarea medicamentelor, cod CPV - 
33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SCM nr.1, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18015582 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00603 din 15.03.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor necesare 
Spitalul Clinic Militar Central al Ministerului Apărării al RM pentru anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii 
contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

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

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18041141 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00735 din 21.03.2017 cu privire la achiziţia de Lucrari de termoizolare a fatadei cam 13 a USMF 
din str. Korolenco 61/2, cod CPV - 45443000-4, conform necesităţilor autorităţii contractante IP USMF Nicolae Testemițanu, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Procentul garanţiei pentru ofertă

Garanţia bancară pentru ofertă

Garanţia prin transfer pentru ofertă

Alte forme de garanţie pentru ofertă

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18266615 
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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 94/17

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or.Drochia

2. IDNO:1012620009809

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publica

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

5. Obiectul achiziției:  „Acoperișul șarpant la blocul claselor primare, atelierul de tehnologii si 
galerie blocului central la liceul teoretic „Mihai Eminescu” or.Drochia”

6. Cod CPV: 44112400-2

7. Data publicării anunțului de intenție:

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: „Acoperișul șarpant la blocul claselor 
primare, atelierul de tehnologii si galerie blocului central la liceul teoretic „Mihai Eminescu” 
or.Drochia”

conform necesităţilor  I.P. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 

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

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse proprii; Bugetul raional

9. Modalităţi de plată: In termen de 30 de zile in baza procesului verbal de recepție a lucrarilor, 
semnat  in modul stabilit conform legislației in vigoare, însoțit de cartea tehnica îndeplinita și 
actelor normative respective. 

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 44112400-2

Lucrari de reparație „Acoperișul șarpant 
la blocul claselor primare, atelierul de 
tehnologii si galerie blocului central la 
liceul teoretic „M.Eminescu” or.Drochia”

Proiect 3 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 18 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 I.P. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or.Drochia

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor: Nu se aplica
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

1 Scrisoare de înaintare Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
ștampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Împuternicirea Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
ștampilei participantului. Formularul 3.2. Da

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Licența de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
ștampilei participantului. Da

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

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

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

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

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

[indicaţi suma sau indicaţi “Nu se cere” dacă nu este 
cazul. Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară 
pentru fi nanţarea contractului pînă la momentul 
recepţionării primei plăţi de către ofertant conform 
contractului] 
Exemplu: 50000 lei.

Da 

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 

[indicaţi suma, cifra respectivă va fi  stabilita în  
proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimată fără TVA a 
contractului de achiziţie publică ce urmează a fi  atribuit, 
cu respectarea principiului asigurării concurenţei şi 
combaterii concurenţei neloiale] 
Exemplu:1500000 lei.

Da

16 Lichiditate generală [indicaţi valoarea care va fi  minim 100 procente]. 
Exemplu: Minim 100% Da

17

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

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

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

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

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

19 Declaratie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului

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

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

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

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

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

Da

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

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

Da 

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

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

26 Perioada de garanție a lucrarilor Exemplu:  3 ani Da

27 Recomandări la contractele prezentate pentru 
demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani

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

28 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specifi cația parametrilor tehnici 
solicitați in caietul de sarcini.
Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
țtampilei participantului.

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: I.P. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or.Drochia

b) Adresa: bd.Independenții 36A

c) Tel: 252-2-29-57

d) Fax: 252-2-29-57 

e) E-mail: ltmeminescu@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bogaciova Ludmila

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: ltmeminescu@gmail.com

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

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 31.03.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante 
și locul concret de depunere a ofertelor] : I.P. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or.Drochia, 
bd.Independentei 36A, 

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 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: 

benefi ciarul plăţii: I.P. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or.Drochia

  C/f : 1012620009809

Trezorararia Teritoriala Drochia: TREZMD2X

IBAN:MD04TRPDBE311120A13206AB

Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 3%.

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: 1 652, 73 mii lei
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Licitația publică 95/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Chircăieștii Noi

2. IDNO: 1007601005213

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publuică

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

5. Obiectul achiziției: ,,Sistemul de canalizare din s.Chircăieștii Noi, raionul Căușeni” 

6. Cod CPV: 45232400-6

7. Data publicării anunțului de intenție: ______________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Sistemul de canalizare din s.Chircăieștii Noi, raionul Căușeni
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăriei comunei Chircăieștii Noi
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016-2019a.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Ecolojic RM

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

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45232400-6 Sistemul de canalizare din 
s.Chircăieștii Noi, rnul Căușeni” proiect 1 Conform listei cu 

cantitățile de lucrări

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] 24 luni.

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2019
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14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

        Satul Chircăieștii Noi, raionul Căușeni

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreagă.

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

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

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

8
Certifi cat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor,contibuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal.

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

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

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

10 Licenta de activitate Copie.confi rmată prin aplicarea semnaturii si 
stampilei Da

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

12 Informatiilor cu privire la obligatiile contractuale 
față de alți benefi ciari

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

13 Raport fi nanciar pentru anul 2015 Copie.confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei Da

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

[Cifra respectivă nu va depăși suma necesară 
pentru fi nanțarea contractului pînă la momentul 
recepționării primei plăți de către ofertant conform 
contractului]

Da

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

[Indicațisuma, cifra respectivă va fi  stabilită 
în proprție de 0,3-0,6 din valoarea estimată 
fără TVA a contractului de achiziție publică ce 
urmează a fi  atribuit, cu respectarea principiului 
asigurării concurenței și combaterii concurenței 
neloiale]5000 000 lei.

Da

16 Lichiditate generală Minim 100% Da
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

17

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

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

Da

18 Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului.Formularul F3.13 Da

19 Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii si 
stampilei Da

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

Copie.Confi rmată prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Da

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

 Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la labora-
toare  de încercări și teste a materialelor ce vor 
fi  utilizate,în conformitate cu natura și specifi cul 
lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.
Copie.Confi rmată prin aprecierea semnăturii și 
ștampilei participantului.

Da

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

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

Da

24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

25 Manualul calității Copie.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

26 Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
uzate......

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

27 Perioada de garanție a lucrărilor Min. 3 ani. Max. 5 ani. Da

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

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

29 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specifi cația parametrelor 
tehnici solicitați în caietul de sarcini.
Original.Conformită prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului.

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Chircăieștii Noi, raionul Căușeni

b) Adresa: s.Chircăieștii Noi, rnul Căușeni

c) Tel: 0-243-94236

d) Fax: 0-243-94236
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e) E-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cananeu Valentin Primar

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

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

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

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

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 31.03.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor]Primăria s.Chircăieștii Noi, raionul Căușeni

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 (obligatoriu)

26. Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de  2.0 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria s.Chircăieștii Noi, raionul Căușeni, cu nota “Garanția 
pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii;  MF TT ... , Primăria s.Chircăieștii Noi, raionul Căușeni

(b) datele bancare ; Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat 

(c) codul fi scal ; 1007601005213 

(d) contul de decontare ; Codul IBAN  MD02TRGDAF14514296170000

(e) contul trezorerial ; 226609

(f ) contul bancar ; TREZMD2X  

(g) trezoreria teritorială . Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat.

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5 %.
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28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere 

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 10 239, 32 mii lei (nu include costul și montarea 
utilajului tehnologic)
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Licitația publică 96/17

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

2. IDNO: 1006601001207

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată

5. Obiectul achiziției: Hrană uscată pentru cîini 

6. Cod CPV: 15713000-9

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Hranei uscate pentru cîini

Conform necesităţilor Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumire bunuri/

servicii/lucrări solicitate

Unitatea 
de măsură
(Ambalaj)

Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, Standarde 
de referinţă

1. 15713000-9 Hrană uscată pentru căţei kg 2000.00 kg
(10-20kg în 

pachete)

1.Hrană uscată complex de alimentare, clasa (superper-
mium) avind marca înregistrată în tehnologia de extrudare, 
care crește digestibilitatea și siguranţa nutriţională a pro-
dusului.
2. Furajul trebuie să se potrivească exact necesităţilor fi -
ziologice ale cîinilor, nu trebuie să conţină:, cartofi ,varză, 
boboase), coloranţi și organisme modifi cate prin inginerie 
genetică*.
3.Indicatorii de siguranţă să corespundă normelor, stan-
dartelor și cerinţelor pentru calitatea produselor, folosite la 
alimentarea animalelor de companie.
4.Ambalajul va prezenta o descriere amplă a ingredientelor 
folosite pentru prepararea furajului cu descrierea și canti-
tatea de minerale, vitamine și alţi aditivi furageri care intră 
în componenţă. 
5. indicarea valuorii energetice în kdj sau kcal.
6. Forma crochetelot rotundă monotonă de dimensiuni 
medii 0,3-0,5 cm pentru căţei) de culoare omogenă-maro.
Nu se admite fracţiuni eterogene în crochete, miros de mu-
cegai, acru sau rînced, ferimituri, în crochete. Sau croche-
te deformate. Macinarea ingredientelor omogen, marunt, 
care facilitaeză digestia și înbunătăţește absorbţia intesti-
nală cu un coefi cient de digestibilitate maximal.
7. un kg de furaje uscate nu trebuie să conţină o valoarea 
energetică mai mică de 4000/4300kcal/kg.
8. Hrana uscată trebue să fi e ambalată în saci de polietilenă 
(10-20 kg) ambalaţi ermetic de linia de producere.
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Pe stratul superior prin metoda de imprimare să se aplice 
următoarele informaţii, după cum urmează: marca (inregis-
trată), numele produsului, greutatea pachetului, destinaţia, 
modul de utilizare(ADR), analiza și compoziţia detaliată, va-
loarea energetică, data producerii, termenul de valabilita-
te, numărul partidei, numărul de înregistrare,temperatura 
de păstrare informaţii despre producător);conţinutul de 
nutrienţi pentru cîini:
- proteină- min 30%- max 35%
- grăsime brută- min 12%-max 21% (inlusiv acizi grași nesa-
turaţi omega 3 și omega 6) fi bre min 1,2%- max 2.5% -Umi-
ditatea min 8- max10%
- Calciu –min de 10 g/kg- max 15
Fosfor – min 8 g/kg/max 12 g/kg
Acizi grași min 423 g/kg- max 1000 g/kg
Omega6 min 3,2 g/kg-max 4,0
Cupru- nu mai mare de 15mg /kg.
Mangan min 2,70 mg/kg-max 2,90 mg/kg
Selen min 0,08mg/kg-max 1,0 gr/kg
- Vitamina A min 15000- max 18000ME.
- Vitamina D3 min 900ME-max 1000 ME.
- Vitamina E –min 500mg/kg – max 600mg/kg.
- Vitamina C-min 240mg/kg-max 300 mg/kg.
- Vitamina B6-min 2,40mg/kg-max 2,80 mg/kg.
- Vitamina H-min 0,15mg/kg-max 0,19 mg/kg.
Taurin min 1200 mg/kg- max 1400 mg/kg
Hondroetin min 7mg/kg- max 10 mg/kg
Glucozamină- min 500mg/kg- max 700mg/kg
- Ingrediente:sursa de proteine de origine animală ar tre-
bui să servescă carne sau suproduse de carne deshidrateta 
(pui, curcan, vită, oaie etc), o sursă de carbohidraţi - orez, 
porumb,grîu sursă de grăsimi-grăsime animală și ulei de 
fl oarea soarelui 
Sursă de prebiotice.
Antioxidanţi naturali min 300 mg/kg max 400 mg/kg
Tocoferol min 600 mg/kg max 800 mg/kg

2. 15713000-9 Hrană uscată pentru cîini 
maturi lucrători și activi

kg 34536,50 1.Hrană uscată  complex de alimentare, clasa ( premium /
superpermium) avind  marca înregistrată   în tehnologia de 
extrudare, care crește digestibilitatea și siguranţa nutriţio-
nală a produsului.
2. Furajul trebuie să se potrivească exact necesităţilor fi zio-
logice ale cîinilor, nu trebuie să conţină:, cartofi ,varză, bo-
boase), coloranţi și organisme modifi cante prin inginerie 
genetică*.
3.Indicatorii de siguranţă să corespundă normelor, stan-
dartelor și cerinţelor pentu calitatea produselor,folosite la 
alimentarea animalelor de companie.
4.Ambalajul va prezenta o descriere amplă a ingredientelor 
folosite pentru prepararea furajului cu descrierea și canti-
tatea de minerale, vitamine și alţi adidivi furageri care intră 
în componenţă. 
5. indicarea valuorii energetice în kdj sau kcal.
6. Forma crochetelot rotundă monotonă de dimensiuni 
medii (1,3-1,6 cm în diametru pentru hrana destinată cîini-
lor maturi și 0,3-0,5 cm pentru căţei) de culoare omogenă-
maro.
 Nu se admite fracţiuni eterogene în crochete, miros de mu-
cegai, acru sau rînced, ferimituri, în crochete. Sau croche-
te deformate. Macinarea ingredientelor omogen, marunt, 
care facilitaeză digestia și înbunătăţește absorbţia intesti-
nală cu un coefi cient de digestibilitate maximal.
7.un kg de furaje uscate nu trebuie să conţină o valoarea 
energetică mai mică de 3900/4100kcal/kg.
8. Hrana uscată trebue să fi e ambalată în saci de polietilenă 
(12-20 kg) ambalaţi ermetic de linia de producere.
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Pe stratul superior prin metoda de imprimare să se aplice 
următoarele informaţii, după cum urmează: marca (inregis-
trată), numele produsului, greutatea pachetului, destinaţia, 
modul de utilizare(ADR), analiza și compoziţia detaliată, va-
loarea energetică, data producerii, termenul de valabilita-
te, numărul partidei, numărul de înregistrare,temperatura 
de păstrare informa și despre producător);conţinutul de 
nutrienși pentru cîini:
- proteină- min 27%- max 30%
- grăsime brută- min 12%-max 20% (inlusiv acizi grași nesa-
turaţi omega 3 și omega 6)     
 fi bre min 2,5%- max 6,0% -Umiditatea  min 8- max10%
- Calciu –min de 10 g/kg- max 
Fosfor – nu mai puţin de 8 g/kg
Cupru- nu mai mare de 15mg /kg.
- Vitamina A min 10000- max 1500ME.
- Vitamina D3 min 1000ME-max 1500 ME.
- Vitamina E –min  250mg/kg – max 300 mg/kg.
- Vitamina C-min 280mg/kg-max 400 mg/kg.
hondroetin+sulfat de glucozamină-  min 250mg/kg- max 
320 mg/kg
- Ingrediente:sursa de proteine de origine animală ar trebui 
să servescă carne sau suproduse de carne deshidrateta(pui, 
curcan, vită, oaie etc), o sursă de carbohidraţi- orez, 
porumb,grîu sursă de grăsimi-grăsime animală și ulei de 
fl oarea soarelui 

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului Vînzare-cumpărare

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): livrarea se va 
efectua trimestrial pînă la sfîrșitul anului.

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: or. Cricova, 
str. Luceafărul, 9

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţie

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

_______________________________________________________________________________

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Prezentarea odată cu oferta de 
monstre sau pachete a cîte 100g de frană uscată ambalate de fi rma producătoare conform 
criteriilor indicate în tabel
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20. Documentele/cerinţele de califi care/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

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

2 Garantia pentru oferta Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.2.. Da

3

Ne încadrarea în situațiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce 
vin înaplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015. Declarațiepeproprierăspundere.

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

4 Neimplicarea în practice frauduloase și de 
corupere. Declarație pe proprierăspundere.

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

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

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

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

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

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

8 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

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

10 Certifi cat veterinar
Rezultatele la testele de laborator pentru 
salmonellă pentru produsul prezentat. Eliberat 
de Laboratorul veterinar de Stat

Da

11 Certifi cat veterinar Componenţa chimică eliberat de Laboratorul 
veterinar de Stat Da

12 Specifi caţia de preţ Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul4.2.. Da

13 Specifi caţia tehnică Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul4.1.. Da

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

Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 
Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: ____________________________
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

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

- pînă la:[ora exactă} 10:00

- pe:[data]20.03.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Direcţia trupelor de pază, supraveghere 
și escortaree, Chișinău, str. Budăi 2b, serviciul Achiziţii publice

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 bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcţiei trupelor de pază, supraveghere și escortare, cu nota 
“Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform 
următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii DTPSE; 

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

(c) codul fi scal 1006601001207; 

(d) contul de decontare IBAN MD21TRPCAA518410A00586AA

(e) contul trezoreria TREZMD2X; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

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: 794 000,00 (șapte sute nouăzeci și patru mii) lei MD
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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 282-op/2017

1. Denumirea autorității contractante: Primaria comunei Ialpujeni

2. IDNO: 1007601008856

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Preț

4. Obiectul achiziției: „Achiziţionarea unui autoturism de serviciu”

5. Cod CPV: 34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui autoturism de serviciu
(obiectul achiziției)

Conform necesităților Primaria comunei Ialpujeni
[denumirea autorității contractante]

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

Bugetul local.
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participle la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

№ Cod
CPV

Denumirea bunurilor/ 
serviciilor solicitate

Unit. de
măs.

Cantita-
tea

Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

1 34110000-1 autoturism buc 1 Tip caroserie Sedan 

Capacitatea cilindrică 
a motorului

800-900 cm3 (cu turbocompresor)

Carburant Benzină 

Cutie de viteze Manuală, min5+1 trepte

Tracţiune Faţă 

Nivel de poluare Euro 6

Numărul de locuri 5

Putere maximă motor 90 cp

Direcţie Asistenţă hidraulică 

Roţi R15

Sistem de frînare Cu antiblocare a roţilor (ABS) și forţei de 
frînare 

Consum carburant Urban: max. 5,8 L/100 km 
Extraurban: max.4,6L/100km

Capacitate rezervor Min. 50 litri

Masa maximă 
autorizată 

Max.1545 kg

Dimensiunea Lungimea: 4346 cm
Lăţimea: 1733-1994 cm

Volum portbagaj 510 L 

Roată de rezervă De mărime normală 

Anvelope de iarnă 4 bucăţi R15

Garda la sol Min.145mm

Protecţie motor Scut de metal sau plastic 
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№ Cod
CPV

Denumirea bunurilor/ 
serviciilor solicitate

Unit. de
măs.

Cantita-
tea

Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință

Siguranţa activă 

sistem control dinamic traiectorie (ESP/- 
ESC) 
sistem reglare forţa de tracţiune (ASR/- 
TCS)
ABS- 
Sistem de monitorizare a presiunii în - 
pneuri 

Siguranţă pasivă 
5 centuri de siguranţă - 
2 airbag-uri frontale și 2 airbag-uri - 
lateral pentru șofer și pasager faţă

Sistem anti-furt Imobilizator electronic 

Culoare Vopsea metalizată (închis) 

Comfort 

Aer condiţionat manual - 
Computer de bord- 
Regulator și limitator de viteză (Cri - 
control)
Retrovizoare cu reglaj electronic - 
Radio-sistem de navigaţie și multimedia - 
Închidere centralizată de la distanţă - 
Proiectoare de ceaţă- 
Geamuri electrice faţă- 
Funcţie Stop-Start- 
Funcţie Eco-mode- 
Cotieră - 

Covoraș cauciuc portbagaj 
Garanţie Min.3 ani cu limita 100000 km

Anul fabricării 2017 automobil nou

6.  Termenul de livrare/prestare și locul destinației fi nale: 60 zile

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

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

1. Oferta Confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei par-
ticipantului. Conform formularului anexat. Obligatoriu 

2.
Certifi cat de înregistrare a întreprinderii 
(copie)/Decizie/Extras 

Emis de Camera Înregistrării de Stat, confi rmată prin 
apicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Obligatoriu

3. Certifi cat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deţinătoare de cont. Confi rmată 
prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

4. Certifi cat de efectuare a plăţii impozitelor 
(copie) 

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certifi ca-
tului conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al repu-
blicii Moldova) confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului 

Obligatoriu

5. Ultimul raport fi nanciar (copie) Confi rmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu
6. Licenţa de activitate (copia) Confi rmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

7. Declaraţia privind conduita etică și neimpli-
carea în practici frauduloasă și de corupere 

Confi rmat prin semnătura și ștampila participantului. 
Conform formularului anexat Obligatoriu

8. Copia pașaportului tehnic sau descierea 
tehnică Confi rmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

9. Garanţia de ofertă – 2% original Confi rmat prin semnătura și ștampila participantului. 
Conform formularului anexat. Obligatoriu

10. Lista de fondatori Confi rmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

11. Garanţia bunului 
Garanţia Bunului (document separat cu condiţiile de 
garanţie) confi rmată prin aplicarea semnaturii și ștam-
pilei participantului 

Obligatoriu 
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8. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorității contractante: Primaria comunei Ialpujeni

b) Adresa: comuna Ialpujeni, raionul Cimișlia

c) Tel: 0-241-79-630

d) Fax: 0-241-79-630

e) E-mail: primairaialp@mail.ru 

f ) Numele și funcția persoanei responsabile: Pășcăneanu Eremia – primar 

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: (20 martie 2017)

- pe adresa: comuna Ialpujeni, raionul Cimișlia, primaria comunei Ialpujeni 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse.

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data prezentării ofertei.

12.  Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţia pentru ofertă în valoare de 
2% în formă de: 

- Garanţia bancară sau

- Transfer la contul autorităţii 

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria comunei Ialpujeni, cu nota „Garanţia pentru ofertă 
la cererea ofertelor de preţuri nr.________ din _____________, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii: Primăria comunei Ialpujeni

(b) codul fi scal: 1007601008856

(c) codul IBAN: MD50TRPDAZ315110A10886AB

(d) contul bancar: TREZMD2X

(e) trezoreria teritorială: MFTT Cimișlia

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenția Națională pentru soluționarea Contestațiilor la adresa : 

 MD-2028,mun. Chișinău,șos. Hîncești 53 .

14.  Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 183000,00
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Cererea ofertelor de prețuri 283-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cobani, r-nul Glodeni

2. IDNO: 1007601002083

3. Tip procedură achiziție: Prin cererea ofertelor de prețuri.

4. Obiectul achiziției: Procurarea automobilului de serviciu la primaria s. Cobani

5. Cod CPV: 31640000-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării automobilului de serviciu la primaria 
s. Cobani conform necesităţilor primariei s. Cobani (în continuare– cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2017, este alocată suma necesară din bugetul local.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 31640000-4 automobil unitati 1 Cutie manuala, motor 1,0 i 74CP

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 10 zile, s. Cobani, r-nul Glodeni.

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

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

Licenta de activitate Experienta in domeniu Volumul marfurilor 
vindute

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: _Primaria s.Cobani,r-nul Glodeni

b) Adresa: RM. R-nul Glodeni, s.Cobani.

c) Tel: 024972236, 069311161

d) Fax: 024972836

e) E-mail: primariacobani@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Primar Pluta Ivan

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: ora10:00

- pe: 20.03.2017

- pe adresa: Satul Cobani, r-nul Glodeni, Primaria s.Cobani. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 
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10. Criteriul de atribuire este: cel mai scăzut preț.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertănu 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: 120828.00
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Cererea ofertelor de prețuri 284-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Ungheni

2. IDNO: 1007609005817

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: Reactive şi consumabile de laborator 

5. Cod CPV: 33696500-0

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Reactivelor şi consumabilelor de 
laborator, conform necesităţilor IMSP CS Ungheni, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2017, este alocată suma necesară din: CNAM

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

Nr. 
d/o
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determinare
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reagentului
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LOTUL 1 – reagenţi și consumabile pentru analizatorul hematologic PCE-210 

1. Diluent III 
ERMA (20 litri) CE Semiautomat 

PCE-210

Lichid stabil gata 
pentru folosire 
monoreagent

Valabilitatea 2 ani

Poziţiile 
lotului obli-

gatoriu să fi e 
de aceeași 

marcă 
Conform 

catalogului 
fi rmei produ-

cătoare

Canistre 
20 litri

20 
canistre

2. Lizer-globin 
Hemolizer DL-1 CE Semiautomat 

PCE-210

Lichid stabil gata 
pentru folosire 
monoreagent

Valabilitatea 2 ani Flacon-a 
cite 0,5 l

 25 
fl acoane 

3.
Detergent 
Proclean extra 
volumul 1 litru

CE Semiautomat 
PCE-210

Lichid stabil gata 
pentru folosire 
monoreagent

Valabilitatea 2 ani Canistre 
1 litru

2 
canistre

4.
Detergent 
Proclean 
volumul 5 litri

CE Semiautomat 
PCE-210

Lichid stabil gata 
pentru folosire 
monoreagent

Valabilitatea 2 ani Canistre 
5 litri

2 
canistre

5.
Control 
hematologic fl . 
2 ml

CE Valabilitatea 2 ani set 4 set

6.

Hârtie tip WA-
630VK ROW 
58-2 pentru 
înregistrare

CE Valabilitatea 2 ani bucăţi 70 buc

Lotul 2. Reactive pentru analizor hematologic BC 3600 Sistem închis
Nr. 
Lot Denumirea Cantitatea 

set
Unitatea 

de măsura Descriere/Specifi cație

I. Reactive pentru analizor hematologic BC 3600 Sistem închis

 Diluent 20set. Set

Solutie de deluare a singelui integru.
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire.
Reactive compatibele cu analizatorul hematologic BC 3600
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu cod de bare pentru 
inregistrarea reactivilor in analizor.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
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Nr. 
Lot Denumirea Cantitatea 

set
Unitatea 

de măsura Descriere/Specifi cație

 Rinse 20set. Set

Solutie de spalare.
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire.
Reactive compatibele cu analizatorul hematologic BC 3600
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu cod de bare pentru 
inregistrarea reactivilor in analizor.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni

 Lizer 10set. Set

Solutie de lizare a eritrocitelor.
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire.
Reactive compatibele cu analizatorul hematologic BC 3600
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu cod de bare pentru 
inregistrarea reactivilor in analizor.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni

 Probe cleancer 10set. Set

Solutie pentru curatirea acului.
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire.
Reactive compatibele cu analizatorul hematologic BC 3600
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu cod de bare pentru 
inregistrarea reactivilor in analizor.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni

 Hirtie 80buc. Buc Hirtie termo cu latimea 50mm si diametrul rulonului 40mm

 Filtru de air 4 Buc Filtru pentru sistemul hidropneumatic de masurarea
Autentic pentru analizatorul hematologic BC 3600

 Garnitura pentru AC 1 Buc Garnitura pentru hermetizarea-spalarea acului de dozarea 
Autentic pentru analizatorul hematologic BC 3600 

 Calibrator 2 Set Solutie de calibrarea
Autentic pentru analizatorul hematologic BC 5150 

 Controlul calitatii 
3 nivele 8 Set Solutie de control 3 nivele ( nivel înalt, nivel mediu, nivel jos) 

Autentic pentru analizatorul hematologic BC 5150 

Lotul 3. Reactive pentru analizor A-15 Sistem închis
Nr. 
Lot Denumirea Cantitatea Unitatea 

de măsura Descriere/Specifi cație

I. REACTIVI PENTRU ANALIZATOR BIOCHIMIC AUTOMAT A-15 tip închis (Biosystem Spania)

 AST (GOT) 4000ml/
16set Set

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata 
pentru folosire. Bireagent
Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L 
Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 2,0
Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 1.5 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. 
Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu 
cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni

 ALT (GPT) 4000ml/
16set Set

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata 
pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,0 U/L Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 1,5 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 1.0 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni
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Nr. 
Lot Denumirea Cantitatea Unitatea 

de măsura Descriere/Specifi cație

 Albumina(Albumin) 500ml/
2set. Set

Metoda de determinare: Fotometricăcu BCG
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent 
Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 g/l Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 0,15 
Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 0.15 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Alcaline 
Phosphatase (ALP)

1500ml/
15set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata 
pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 U/L Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 3,0 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 3.0 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Alfa-Amilaza (alfa-
Amilase)

2000ml/
20set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică CNP-G3. 
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent 
Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 33 U/L 
Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 5,0 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 8.0 
Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Bilirubina totală 
(Bilirubin Total)

4000ml/
16set Set

Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec . 
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru 
set ≤ 1,3 mkmol/L Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 5,0 Coefi cientul de variaţie 
extraserial ≤ 5,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Bilirubina directă 
(Bilirubin Direct)

1000ml/
4set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,8 mkmol/L Coefi cientul de 
variaţie intraserial ≤ 0,03 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 0,01 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni
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Nr. 
Lot Denumirea Cantitatea Unitatea 

de măsura Descriere/Specifi cație

 Calciu (Calcium) 1000ml/
2set Set

Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 0,3 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 0,3 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Cholesterol total 
(Cholesterol)

4000ml/
16set Set

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP . Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,08 U/L Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 2.5 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 LDLCholesterol(LDL 
Cholesterol) 

320ml/
4set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolu
lui LDL.Fără sedimentare Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita 
minimă de detecţie pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 1,5 
Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 1.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 HDLCholesterol 
(HDL Cholesterol)

320ml/
4set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu imunoinhibiția a colesterolului 
LDL și VLDL.Fără sedimentare
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru 
set ≤ 0,03 mmol/l Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 1,5 Coefi cientul de variaţie 
extraserial ≤ 2,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Calibrator LDL/HDL 
Cholesterol

1ml/
1set Flacoane

Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fi e produs de acelaș producător ca și 
reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL 
Cholesterol) 
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Control ser  lipide 
Normal  

5ml/
1fl Flacoane

Flacoane cu volum 5 ml. Ser de control trebuie să fi e produs de acelaș producător ca și 
reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL 
Cholesterol) 
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni
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Nr. 
Lot Denumirea Cantitatea Unitatea 

de măsura Descriere/Specifi cație

 Control ser  lipide 
Patologic

5ml/
1fl Flacoane

Flacoane cu volum 5 ml. Ser de control trebuie să fi e produs de acelaș producător ca și 
reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL 
Cholesterol) 
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Creatinina 
(Creatinine) 

3000ml/
6set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică Jaff e fără deproteinizare. Cinetică. Reagenti: Lichid 
Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15 mkmol/l 
Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 0,05 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 0.05 
Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Glucoza (Glucose) 5000ml/
10set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 7,0 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 3,0 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Fier (Iron) 500ml/
2set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică cu ferozin . Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,9 mcmol/l Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 3,0 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 4,0 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Proteina Totală 
(Total Protein)

1000ml/
2set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/L Coefi cientul de 
variaţie intraserial ≤ 0,1 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 0,15 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Acidul Uric 
(Uric Acid)

1500ml/
3set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,2 mcmol/L Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 0,1 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 0,15 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni
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 Trigliceride 
(Triglicerides)

1000ml/
2set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coefi cientul de variaţie 
intraserial ≤ 3,5 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 3,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă 
la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Uree (Urea) 3000ml/
12set. Set

Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,3 mmol/L Coefi cientul 
de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 3.5 Interferenţe: Acid 
ascorbinic pînă la 1,7mmol/l
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l
Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L
Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania)
Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, 
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator 
nu mai mic de 18 luni

 Calibrator Multi 
Biochimie  

25ml/
1set. Flacoane

Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-
Amilase) CNP-G3
Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec
Bilirubin Total - m.d. Iendrașec
Calciu – m.d. Arsenazo III, 
Iron - m.d. Ferrozine……

 Control ser  Normal      50ml/
2set. Flacoane

Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-
Amilase) CNP-G3
Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec
Bilirubin Total - m.d. Iendrașec
Calciu – m.d. Arsenazo III, 
Iron - m.d. Ferrozine…… 

 Control ser 
Patologic  

50ml/
2set. Flacoane

Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-Amilaza (alfa-
Amilase) CNP-G3
Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec
Bilirubin Total - m.d. Iendrașec
Calciu – m.d. Arsenazo III, 
Iron - m.d. Ferrozine……

Consumabile pentru analizor A-15 Sistem închis
Nr. 
Lot Denumirea Cantitatea Unitatea 

de măsura Descriere/Specifi cație

I Consumabile pentru ANALIZATOR BIOCHIMIC AUTOMAT A-15 tip închis (Biosystem Spania)

 Cuva pentru ser, 2 ml   
1000 buc/set

25000b/
25set Set Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml

 Rotor de reacţie,    10 
buc/set

250buc/
25set Set  CE certifi cat obligatoriu. Autorizare de la producator.

 Soluţie concentrată de 
spălare 100 ml/set 

1000ml/
10set. buc  Flacoane cu volumul pînă la 100ml făra clor

 Soluţie concentrată de 
sistem 1000 ml/set

2000ml/
2buc. buc  Flacoane cu volumul pînă la 1000ml făra clor

 Soluţie de spălare 
1000 ml/set

2000ml/
2buc. buc  Flacoane cu volumul pînă la 1000ml

 Cablu pentru 
manipulator 1 buc  

 Ventilatop pentru 
placa procesorului 2 buc  

 Pneumohidro cilindri 
pentru capac 1 Set  
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Nr. 
Lot
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de măsura Descriere/Specifi cație

 Ac pentru dozarea 
reactivilor 1 buc  

 Stativ metalizat pentru 
24cuve de2ml/cuva - buc  

 Stativ metalizat pentru 
10 reactive  - buc  

 Capac pentru canistra 
sistem lichid - buc  

 Lampa fotometrica 
pentru A-15 6V 2 buc  

 Garnitura pentru 
pompa de dozare 1 buc  

 Set de rulmenti pentru 
manipulator 1 Set  

Specifi catii standart p-u investigatii imunologice

№ 
lot Denumirea testului imunologic Cerinte pentru test Metoda Cantitate ml

1 ASLO-LATEX Cerinţe generale* + notă* Latex-Test 120ml
2 RF-LATEX Cerinţe generale* + notă* Latex-Test 120ml
3 CPR-LATEX Cerinţe generale* + notă* Latex-Test 120ml

Cerinţe generale

1.     Ofertantul prezintă certifi catul CE, certifi catul de înregistrare ţi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să 
fi e livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul 
de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.

2.     La cerere de prezentat monstre p+u testare în termen de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre 
acceptarea ofertei. Ofertatntul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. În set să 
fi e prezenţi toţi reagenţii p+u reacţie.

3.     Reagenţii, soluţiile din set să fi e lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sunt liofi lizaţi. Soluţiile de lucru să fi e 
stabile mai mult de 30 zile. În instrucţiunea de folosire să fi e indicată specifi citatea şi sensibilitatea testelor, test 
sistemele să fi e cu sensibilitate nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori 
p+u determinarea cantitativă a anticorpurilor. Setul să conţină în afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator 
pentru seturile determinare calitativă a antigenilor şi anticorpurilor.

4.     Stripurile să fi e detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cîte un godeu. Să fi e posibil de a testa cîte 
o probă.

Notă

În set să fi e prezenţi toţi reagenţii pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplementar şi să 
conţină cît mai puţine etape. Durata efectuării reacţiei să fi e cît mai mică. Sensibilitatea maximal(prioritate se va 
da testelor cu cea mai mare sensibilitate) Calibratorii şi standardele după deschidere să fi e stabile. Să fi e prezent la 
fi ecare lot certifi catul analitic de la producător. Soluţiile de substrat+cromogenul intr+un singur fl acon, pregătite de 
producător, gata pentru utilizare.

6. Termenul de livrare solicitat și locul destinației fi nale: 10 zile, la sediul IMSP CS Ungheni, 
 or. Ungheni str. Romană 27.
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 Date generale despre Participant confi rmate prin semnătura şi ştampila 
Participantului

2 Garanţia pentru ofertă – Oferta confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

3 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii
copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

4 Certifi cat de atribuire a contului bancar
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

5 Certifi care de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal; 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului; (valabilitatea certifi catului - 
conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova); confi rmat prin ștampila si 
semnatura participantulu

6 Ultimul raport fi nanciar copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

7 Licenţă de activitate copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

8 Cerifi cate de calitate,CE copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Ungheni
b) Adresa: or. Ungheni, str. Romană 27
c) Tel: 0236 2 35 77 (69982335)
d) Fax: 236 2 50 47
e) E-mail: victor-grigore@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Grigore Victor, șef serviciu economic

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: [20.03.2017] 
- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut, pentru loturile cu sistem închis, evaluare pe lot 
prețul cel mai scăzut.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de zile].

13.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

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

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 375 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 285-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița din s.Varnița, raionul 
Anenii Noi 

2. IDNO: _1012620009094_

3. Tip procedură achiziție: _Cererea Ofertelor de Prețuri _

4. Obiectul achiziției: ___Produse alimentare___

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor alimentare

conform necesităţilor Instituției Publice Liceul Teoretic Varnița din s.Varnița, raionul Anenii Noi

 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 01.04.2017 - 31.05.2017, este alocată suma 
necesară din:_bugetul de stat __

 [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15112000-6 Fileu de găină kg 400 Calitate superioară, congelat, f/os
2 15112000-6 Pulpe de găină kg 335 Calitate superioară, congelate,ambalate
3 15872400-5 Sare kg 25 Iodată, pachete 1kg

4 15530000-2 Unt, ţărănesc fără adaos de 
grăsimi vegetale kg 65 72,5%, pachete de 200 gr

5 15421000-5 Ulei de răsărită rafi nat l 70 rafi nat, buteliat 5 kg
6 03143000-5 Ouă de găină buc 2250 De masă, de găină

7 15613300-1 Crupă de arnăut kg 35 Calitate superioară,
în pachete 1 kg

8 15613300-1 Crupă de hrișcă kg 30 Calitate superioară, întreagă, în pachete 1 kg
9 15613300-1 Crupă de porumb kg 10 Calitate superioară, în pachete 1 kg

10 15625000-5 Crupă de griș kg 35 Calitate superioară, în pachete 1 kg
11 15332290-3 Magiun buc 30 Calitate superioară, în borcane 860 gr 
12 15871110-8 Oțet buc 2 În sticle 0,5 l
13 24313320-0 Bicarbonat kg 2,5 În pachete 0,5 kg
14 15331400-1 Mazăre verde conservată buc 40  Calitate superioară, în borcane 720 gr.
15 15831000-2 Zahăr kg 150 Tos, în saci 50 kg
16 15310000-4 Cartofi kg 100 Mășcați, în saci, 
17 03222000-3 Mere kg 700 Calitate superioară, mijlocii, în lăzi
18 03221400-0 Varză kg 100 În saci
19 03221113-1 Ceapă kg 60 Uscată, în saci
20 03221112-4 Morcov kg 20 În saci
21 03221111-7 Sfeclă roșie kg 70 În saci
22 03222210-8 Lămîie kg 10 În lăzi
23 15863200-7 Ceai kg 5 Negru, în pachete 100 gr
24 15321000-4 Suc de fructe l 330  Cu miez, în borcane 3 l
25 15321000-4 Suc de fructe buc 686 În pachete 200 gr.
26 15811000-6 Colțunași cu cartof kg 150 În pachete 5 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

27 15511100-4 Lapte de vaci l 230 Grăsime 2,5%, în ambalaj 1 litru
28 15542000-9 Brînză de vaci kg 210 Grăsime 9%, în pachete 500 gr

29 15543400-0 Cașcaval fără adaos de 
grăsimi vegetale kg 43 Tare 45%

30 15612120-8 Vanilie buc 100 În pachete 2 gr
31 15811200-8 Cruasant cu ciocolata buc 680 În pachete 80 gr
32 15872400-7 Pește fără cap kg 165 Mintai, hec, congelat

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: conform grafi cului (livrarea în 
prima jumătate a zilei – pînă la orele16.00) la IP Liceul Teoretic Varnița.

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 – emis de Camera Înregistrării De 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
a participantului.

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuirii a contului bancar Copie – eliberat de Banca deținătoare de cont Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certifi catului – conform cerințelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

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

5 Certifi cat de conformitate care confi rmă calitatea 
bunurilor

Copie eliberat de organismul național de 
verifi care a conformității produselor – copia 
originalului, confi rmată prin ștampila și 
semnătura participantului

Obligatoriu

6 Oferta Confi rmată prin semnătură și ștampila 
participantului Obligatoriu

7 Pașaport sanitar al transportului pentru 
expedierea produselor

Copie confi rmată prin ștampila participantului, 
eliberată de CS Publică Obligatoriu

8 Autorizația Sanitară de Funcționare (pentru 
produse alimentare) Copia semnată, ștampilată de participant Obligatoriu

9 Lista fondatorilor operatorilor economici-nume, 
prenume, cod personal Copia semnată, ștampilată de participant Obligatoriu

10 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Copia semnată, ștampilată de participant Obligatoriu

11
Certifi cat de deținere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calității sau contract cu asemenea laborator

Original- eliberat de participant Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: _ Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița 
b) Adresa: __s.Varnița, rn. Anenii Noi, str. Ion Creangă nr. 20 A ________
c) Tel: __0(265)46-2-35___
d) Fax: ______________
e) E-mail: __ltvarnita@gmail.com___________
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Beleac Svetlana, contabil
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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: 20.03.2017 

pe adresa: Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița din s.Varnița, rn. Anenii Noi, str. Ion Creangă nr. 20 A

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: (valoarea relativă a cerințelor care vor fi  luate în considerare pe lîngă 
prețul propus, cu indicarea – pe poziții, pe loturi, pe lista întreagă): prețul cel mai mic, corespunderea 
standardelor de referință și condițiile cele mai convinabile de livrare a poroduselor.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _78 000_
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Cererea ofertelor de prețuri 286-op/2017

1.  Название закупающего органа: Региональный спортивный лицей интернат

2.  IDNO: 99694467_____________________________________________________

3.  Тип процедуры закупки: Конкурс ценовых оферт__________________________

4.  Предмет закупок: Продовольственные товары_____________________________

5.  Код CPV: 15000000-8_________________________________________________________

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки 

Продовольственные товары для функционирования 

регионального спортивного лицея интернат м.Комрат_
 (предмет закупки) 

согласно нуждам регионального спортивного лицея интернат м.Комрат
(название закупающего органа) 

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017г., была выделена необходимая сумма 
из: регионального бюджета __________.

 (источник публичных средств) 

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить 
его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или 
услуг:

№
п/п Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг

Единица 
изме-
рения

Количе-
ство

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

1 3221410-3 Мясо говяжье (телятина) свежее с 
костью кг. 2200 1 кат. GOST 779-55 ежедневно

2 15112000-6 Куры охлажденные 1-й категории, 
тушки не менее 1,5 кг шт кг 1000 Потрошенные в 

индивидуальной упаковке ежедневно

3 15111000-6 Филе куриное кг 800 в/с, фас по 5 кг ежедневно

4 15221000-3 Рыба морож. “Хек” б/г кг 700 В/С короба по 10-25 кг 
ГОСТ 11482:96 ежедневно

5 03142500-3 Яйцо диетическое куриное шт 6000 в/с лотки по 30 штук 
ГОСТ SM-89 ежедневно

6 15421000-5
Масло подсолнечное, 
рафинированное, 
дезодорированное

л 300 в/с бутылка пл 5л 
ГОСТ 1129-93 ежедневно

7 03211300-6 Рис круглый в/с, фас по 1 кг кг 400 в/с пл/п по 1кг 
ГОСТ 26791-89 ежедневно

8 15612100-2 Мука пшеничная в/с кг 150 мешок по 25 кг 
ГОСТ Р52189-2003 ежедневно

9 15613000-8 Гречка, фас по 1 кг кг 200 В/С пл/п по 1 кг 
ГОСТ 5550-74 ежедневно

10 15613000-8 Макароны в/с кг 400 в/с п/м lо 10 кг ГОСТ 875-92 ежедневно

11 15613000-8 Ячневая крупа, фас по 1 кг кг 200 в/с пл/п по 1 кг 
ГОСТ 5784-60 ежедневно

12 15613000-8 Пшеничная крупа, фас по 1 кг кг 200 в/с пл/п по 1 кг ГОСТ 276-60 ежедневно
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№
п/п Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг

Единица 
изме-
рения

Количе-
ство

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

13 15625000-5 Манная крупа, фас по 1 кг кг 200 в/с пл/п по 1 кг 
ГОСТ 26791-89 ежедневно

14 03221220-4 Горох сухой. шлифованный кг 200 в/с пл/п по 1 кг 
ГОСТ 38869887-03 ежедневно

15 15863200-7 Чай черный листовой кг 15 в/с Карт., п/эт. по 0,1 кг 
соотв. SM 196:1999 ежедневно

16 15831000-2 Сахар песок кг 400 в/с пищ.мешок до 50 кг 
ГОСТ 21-94 ежедневно

17 15872400-5 Соль йодир. кг 100 п/эт. по 1 кг ГОСТ 13830-97 ежедневно

18 15331425-2 Томат паста, масса сухих вещ. 25% кг 90 в/с с/б по 0,72 кг 
ГОСТ 3343-89 ежедневно

19 15331130-7 Перец черный молот. 20 г кг 5 п/эт. по 0,02 кг 
ГОСТ29050-91 ежедневно

20 15331130-7 Приправа (зелень сушеная) кг 3 п/эт. по 0,08кг 
ГОСТ 19327-84 ежедневно

21 15543000-6 Сыр тверд. 45 % кг 100
в/с фас. по 3-5кг, вкус не 
острый ГОСТ SM 218:2001 
или ТР ПП 611 ОТ 05,07,2010

ежедневно

22 15613000-8 Овсяная крупа кг 100 п/эт 0,5 кг ГОСТ 21149-93 ежедневно
23 15321000-4 Сок фруктовый с мякотью л 2100 ГОСТ SM 183:2003 ежедневно

24 03221210-1 Фасоль кг 250 в/с пл/п по 1 кг 
ГОСТ 7758-75 ежедневно

25 15612210-6 Кукурузная крупа кг 100 в/с пл/п по 1 кг 
ГОСТ 6002-69 ежедневно

26 15841000-5 Какао натур. кг 40 Карт. 0,075кг ГОСТ 108-76 ежедневно
27 03221410-3 Капуста весом не менее 2 кг. шт. кг 1500 ГОСТ 1724-85 ежедневно

28 03212100-1 Картофель весом не менее 100 гр. 
шт. кг 1500 ГОСТ 7176-85 ежедневно

29 03221112-4 Морковь не менее 200 г штука кг 400 ГОСТ 1721-85 ежедневно

30 03221111-7 Свекла весом не менее 200-300 г 
штука кг 200 ГОСТ 1722-85 ежедневно

31 03221113-1 Лук весом не менее 100 гр., шт. кг 1000 ГОСТ 1723-85 ежедневно
32 03221100-7 Чеснок кг 10 ГОСТ 7977-87 ежедневно
33 03222321-9 Яблоки средней величины кг 3000 ГОСТ 27819-88 ежедневно

34 15612500-6 Булочка сдобная из пшеничной 
муки в/с с начинкой кг 800 ТР ПП 775 от 03.07.07 ежедневно

 

6. Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения: 
с 01 апреля 2017 по 30 июнь 2017г. в спортивный лицей интернат

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают 
следующее:

№
п/п Название документа/требования Дополнительные требования к документу

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на 
каждой странице

2 Данные об участниках Заверенные мокрой печатью участника

3 Сертификат о регистрации предприятия
Копия – выданный государственной регистрационной 
палатой (Министерство информационного развития), 
подтвержденный подписью и печатью участника
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№
п/п Название документа/требования Дополнительные требования к документу

4 Сертификат о наличии банковского счета Копия – банк, хранящий счета

5 Сертификат об уплате налогов
Копия –выданная налоговой инспекцией (действитель-
ность сертификата в соответствии с требованиями госу-
дарственной налоговой инспекции Р М)

6 Последний финансовый отчет Обзор – подтвержденный печатью и подписью участника;

7 Сертификат соответствия
Выданные национальным органом для проверки со-
ответствия продукции – копия оригинала, заверенная 
печатью и подписью участника

8 Список учредителей ( EXTRAS) EXTRAS экономического оператора – имя, фамилия, пер-
сональный код

9 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.
10 Санитарная авторизация на все продукты

11
Санитарно- медицинская книжка водителя 
транспортного средства или экспедитора, 
перевозящего продовольственные товары

Копия, заверенная печатью участника

12
Поставщикам мяса – разрешение ЦПМ на 
функционирование бойни, где будет производиться 
забой скота

Копию разрешения ЦПМ на функционирование бойни, 
где будет производиться забой скота , заверенная мо-
крой печатью ЦПМ, копию договора с владельцем бой-
ни, если поставщик мяса не является владельцем бойни.

8. Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию, 
либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже: 

  Название закупающего органа: - Региональный спортивный лицей интернат

Адрес: м.Комрат, ул. Ленина 40

Тел: 0(298) 2-72-54

Факс: 0(298) 2-72-55

E-mail: sport_licei@mail.ru

Имя и должность ответственного лица: Пометко Виталий

9. Составление оферт: Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, 
без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:

- до: 11:00 час.

- до: 20.03.2017г.

- по адресу: Региональный спортивный лицей интернат м.Комрат, ул. Ленина 40. 

Оферты, поданные с опозданием будут отклонены. 

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической 
точки зрения или самая низкая цена по позициям.

11. Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается «Не 
требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере %, в форме: 

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.
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Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия 
оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим 
детальным данным: 

a) бенефициар платежа; 

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите); 

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите); 

g) территориальное казначейство.

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в 
Национальное агентство по разрешению споров, по адресу: (укажите адрес.)

14. Оценочная стоимость закупки, без НДС, 370 000,00 лей: 
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Cererea ofertelor de prețuri 287-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Alexandru Ioan Cuza

2. IDNO: 1007601006070

3. Tip procedură achiziţie: Cererea Ofertelor de Preturi

4. Obiectul achiziţiei: achizitionarea produselor alimentare 

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

conform necesităţilor  Primăriei Alexandru Ioan Cuza din s.A.I.Cuza,r-nul Cahul

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma nece sară din 
bugetul local.

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. 15811100-7 Piine din făină de grîu calit. super. 
Milina, 0,6kg, ambalată, feliată Kg. 3300 Livrarea: Zilnic; Standard de referință 

SM 173:1997

2. 15811200-8 Chifl e din făină de gru calit. super. 
Ambalate Buc. 1200 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință SM 001

3. 15612100-2 Făină de grîu calit. superioară Kg. 600 Livrare: săptămănal, Standard de 
referință SM 202:2000

4. 15613380-5 Fulgi din ovăz, calit. super, ambalat 
pungi 0,5kg Kg. 240 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 21149-93

5. 15625000-5 Crupe de griș calit. superioară, ambalat 
pungi 1kg Kg. 200 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 7022-97

6. 03000000-1 Crupe de mei calit. superioară, ambalat 
pungi 1kg Kg. 60 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 572-60

7. 03000000-1 Crupe de arpacaș calit. superioară, 
ambalat pungi 1 kg Kg. 320 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință PT MD 63-38869887-004

8. 03211100-4 Crupe de grîu calit. superioară, amalat 
pungi 1 kg Kg. 200 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință PT MD 67-38869887-005

9. 15612210-6 Crupe de porumb calit. superioară, 
ambalat pungi 1kg Kg. 200 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 572-60

10. 03212213-6 Mazăre uscată bob întreg, șlefuită, 
ambalată pungi 1 kg Kg. 80

Livrarea: săptămînal, Standard 
de referință PT MD 67-38869887-
003:2005

11. 15331462-3 Mazăre verde conservată, borcan 0,7 kg Kg. 170 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 15842-90 SM 196

12. 03221210-1 Fasole uscate albe ambalate a cîte 1 kg Kg. 100 Livrarea: săptămînal, 

13. 03221270-9 Castraveți murați - borcane a cîte 3 litri Kg. 240 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 1633

14. 15332410-1 Fructe uscate în asortiment Kg. 280

Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință: conform Reglementării 
tehnice “Fructe si legume 
uscate(deshidratate)” și normelor 
și regulilor sanitare privind aditivii 
alimentari nr. 06.10.3.46 din 17.12.2001
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

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

15. 03222320-2 Fructe proaspete mere Kg. 2400 Livrarea: săptămînal

16. 15321600-0 Suc de fructe natural – în asortiment 
borcan de 3 litri Litru 500 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință SM 183

17. 15322100-2 Suc din legume (tomate) borcan de 3 
litri Litru 144 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință SM 183

18. 15411200-4 Ulei din fl oarea soarelui, rafi ant, 
deodorat, ambalat 1 litru Kg. 600 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 7022-97

19. 15111100-0 Carne de vită categoria II, calitatea I, 
tranșată, fără os, congelată Kg. 400 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 779-55 ISO 22000

20. 15113000-3 Carne de porc calitatrea I, tranșată, fără 
os, congelată Kg. 400 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință ISO 9001, 22000

21. 15112130-6 File de găină fără os Kg. 444 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință ISO 22000

22. 03212100-1 Cartofi  proaspeți, calitativi, de mărime 
medie, nestricați Kg. 5250 Livrarea: 2 ori / săptămînă, Standard de 

referință GOST 26545-85

23. 13221111-7 Sfeclă roșie de masă în saci, caliatativi, 
de mărime medie, nestricați Kg. 560 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 26766-85

24 03221410-3
Varză albă proaspătă nu înfoiată, 
În saci, calitativă, de mărime medie, 
nestricată

Kg. 2200 Livrarea: 2 ori / săptămînă, Standard de 
referință GOST 26768-85

25. 03221112-4 Morcov proaspăt. În saci, calitativ, de 
mărime medie, nestricați. Kg. 1380 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 26767-85

26. 03221113-1 Ceapă uscată. În saci, calitativă, de 
mărime medie, nestricată. Kg. 1380 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 27166-86

27. 15500000-3 Biochefi r 2,5%, classic și cu fructe pungi 
0,5 l Litri 510 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 4929-84

28. 15512000-0 Smîntînă 10% pungi 0,5 l Litri 140
Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință TU 10.02.02.789.09.89 SM 196 
ISO 9001 ISO 22000

29. 15544000-3 Cașcaval nepicant de la 50% grăsimi, 
bloc, cu cheag tare Kg. 120

Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință SM 218:2011 sau GOST 76-
16-85

30. 15530000-2
Unt nesărat 72,5%, fără adaos de 
grăsimi vegetale în ambalaj de 200 gr, 
țărănesc

Kg. 600 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 37-91

31. 15331425-0 Pastă de tomate 25%, borcan 0,7 KG Kg. 300 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 3343-89

32. 03142500-3 Ouă de găină, mășcate Buc. 13800 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință SM 89

33. 15831000-2 Zahăr tos din sfeclă Kg. 1200 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 21-94

34. 15332240-8 Jeleu(peltea) din fructe Kg. 350

Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință : Conform Reglementării 
tehnice Gemuri, jeleuri, dulcețuri și 
piureuri nr.2016 din 27.02.2008

35. 03211000-3 Hrișcă bob întreg calitate superioară Kg. 300 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 5550-74

36. 03211300-6 Orez bob întreg calitate superioară 
șlefuit Kg. 400 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 6292-93

37. 15221000-3 Pește de mare, eviscerat fără cap Hec Kg. 1000 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 20057-96

38. 15872400-5 Sare alimentară iodată, pachet. 
Polietilenă 1 kg Kg. 60 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 13830-97

39. 15872100-2 Piper negru boabe Buc. 24 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 29050



67

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2010 MARTIE 2017, VINERI

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

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

40. 15872000-1 Frunză de dafi n Buc. 48 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință GOST 17594-81

41. 15872400-5 Sare de lămîie, 100gr Buc. 24 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință SM CP 03

42. 15863200-7 Ceai negru, calitate superioară, 50gr, 25 
pliculețe Buc. 120 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință GOST 17594-81

43. 15811300-9 Covrigei cu vanilie Kg. 144 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

44. 15821200-1 Biscuiți în asortiment Kg. 144 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

45. 15332200-6 Magiun din fructe, borcan 0.84kg Kg. 288 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

46. 15851100-9
Paste făinoase di făină de calitate 
superioară, Franzeluța, cornișoare, 
spicușor

Kg. 800 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

47. 15851100-9 Tăieței (Paste făinoase) cu ou 
0,4 Ammi Pasta Kg. 200 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință

48. 15870000-7 Borș acru classic, Buc. 576 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

49. 15870000-7 Condiment Mivina cu gust de găină, 
80 gr Buc. 200 Livrarea: săptămînal, Standard de 

referință

50. 15898000-9 Drojdie uscată activă, 80gr. Buc. 24 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

51. Sodă alimentară, 500gr Buc. 48 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

52. 15871100-5 Oțet de 6% 1 l Buc. 50 Livrarea: săptămînal, Standard de 
referință

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: la cererea benefi ciarului.

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 inregistrare a intreprinderii Copie emis de Camera Inregistrarii de Stat obligatoriu
2. Certifi cat deatribuire a contului bancar Copie eliberat de banca detinatoare de cont obligatoriu

3. Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor Copie eliberat de Inspecto ratul Fiscal al RM obligatoriu

4. Ultimul raport fi nanciar Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului obligatoriu

5. Oferta de pret Confi rmata prin semnatu ra si stampila 
participan tului obligatoriu

6. Certifi cat de conformitate (pentru produsele 
lactate)

Eliberat de Organismul de certifi care acreditat in 
sistemul National de Acfeditare obligatoriu

7. Autorizatia sanitara veterinara de functionare a 
agentului economic participant Copia semnata si confi rmata de participant obligatoriu

8. Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de 
transport Copia semnata si confi rmata de participant obligatoriu

9. Lista fondatorilor operatorilor economici-
nume,prenume,cod personal Copia semnata si confi rmata de participant 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: Primăria Alexandru Ioan Cuza

b) Adresa: 5311,r-nul Cahul,s.A.I.Cuza,str.Stefan cel Mare-126

c) Tel: 0(299)53-2-36;(299)53-2-47; 068030844

d) Fax: 0(299)53-2-36

e) E-mail: primaria.alexandruioancuza@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Calaidjoglu Nicolae - primar.

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

- pînă la: 10.00 

- pe: 20.03. 2017

- pe adresa: 5311,r-nul Cahul,s.A.I.Cuza,str.Stefan cel Mare-126,Primăria Alexandru Ioan Cuza. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: pe fi ecare pozitie-pretul cel mai mic

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12.  Garanţia pentru ofertă: Nu se cere.

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : 5311,r-nul Cahul,s.A.I.Cuza,str.
Stefan cel Mare-126,Primăria Alexandru Ioan Cuza.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 170 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 288-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice 

2. IDNO: 1006601003577 

3. Tipul procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri 

4. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea autoturismului 

5. Cod CPV: 34110000-1 

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării a unui autoturism 
 (obiectul achiziţiei)

conform necesităţilor Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice 
(denumirea autorităţii contractante)

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017 , este alocată suma necesară din: 
Bugetul de Stat 
 (sursa banilor publici)

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de 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 34110000-1 Autoturism buc. 1 Bare de protectie vopsite integral in culoarea caroseriei; 
Stripping stalpi centrali usi in culoare neagra; Bandouri 
laterale de protectie usi in culoarea neagra; Masca de faruri 
spate rosu inchis; Bagheta decor bara spate in culoare neagra; 
Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei; ABS+ 
repartitor electronic de franare (EBD)+asistenta la franare 
urgenta (EBA);
ASR+ESP (sisteme antipatinare si control al traiectoriei); Airbag 
frontal sofer; Airbag frontal pasager (cu deconectare manuala); 
Airbaguri laterale fata; Centuri de siguranta fata reglabile 
pe inaltime; 3 Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 
puncte; 3 Tetiere spate reglabile pe inaltime (tip virgula); Kit de 
reparatie (gonfl aj); Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri; 
Computer de bord; Functie Stop-Start (1); Functie Eco-mode (1); 
Retrovizoare exterioare in culoarea caroseriei, cu reglaj electric, 
degivrante si semnalizatoare inegrate;Luneta incalzita; Faruri de 
zi; Proiectoare de ceata; Proiectoare dublu optice;Geamuri cu 
tenta de culoare; Aer conditionat cu reglare automata; Comanda 
reciclare aer; Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie; 
Volan reglabil pe inaltime; Scrumiera mobila si bricheta ; 
Iluminare portbagaj; Cotiera centrala fata;
Geamuri electrice fata; Geamuri electrice fata cu impuls pe 
partea soferului (comenzi pe portiere usi fata); Geamuri electrice 
spate (comenzi pe portiere usi spate si consola centrala); Scaune 
fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatarului; Scaun sofer cu 
reglaj pe inaltime; Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 
si 2/3 cu sistem isofi x de fi xare a scaunelor pentru copii pentru 
locurile laterale spate; Cutie de documente inchisa; Buzunare 
spatar scaune fata; Suport pahare pe consola centrala.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei fi nale:  7 zile de la semnarea contractului 
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Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr.
 d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare 

faţă de document
1 Oferta – Specifi caţii de preţ (F4.2)

2 Formular informativ despre ofertant (F3.3)

3 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii/Extras

4 Autorizare de le producător privind dreptul de a comercializa automobilul prezentat în ofertă 
pe piaţa Republicii Moldova

5 Certifi catul de atribuire a contului bancar

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

7 Certifi catul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul de stat

8 Specifi caţii tehnice, conform cerinţelor indicate în caietul de sarcini (F4.1)

9 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5)

10 Certifi catul de conformitate, cu traducere autentifi cată în limba de stat

11 Adresa (telefon de contact) Centrelor de deservire tehnică în republica Moldova

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

Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolic

Adresa: Chișinău str. Ștefan cel mare 162 

Tel: 022-211-615; 022-210-225 

Fax:

E-mail: inspectorat.prod.alc@gmail.com; gurin.aa@mail.ru 

Numele și funcţia persoanei responsabile: Gurin Andrei 

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

- până la (ora exactă): 10:00

- pe (data): 20.03.2017

- pe adresa (denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor (biroul): 

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

Criteriul de atribuire este (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau preţul cel 
mai scăzut):

Termenul de valabilitate a ofertelor (numărul de zile):30 zile

Garanţia pentru ofertă (se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „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 
licitaţia publică nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

a) benefi ciarul plăţii (indicaţi); 
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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).

Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 210000,00 lei . 
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Cererea ofertelor de prețuri 289-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii 
Bălţi

2. IDNO: 1008601000639

3. Tip procedură achiziţie: COP nr.

4. Obiectul achiziţiei: lucrări capitale de reparaţia a gardului 

5. Cod CPV: 45340000-2

6. Data publicării anunţului de intenţie: ______________________________________

Acest(ă)anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor capitale privind 
reparaţie a gardului conform necesităţilor Centrului de plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii 
Bălţi (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_bugetul de stat_

8. 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 achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45340000-2 Lucrări capitale de reparaţie a 
gardului

conform caietului 
de sarcini 1 lot Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): din momentul examinării dării de seamă de către 
Agenţia Achiziţii Publice pînă la 31.12.2017.

13. Locul executării lucrărilor: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălţi, adresa - 
mun.Bălţi, str.Ivano Franco 44

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ pentru lotul întreg.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preţ după parametrii 
solicitaţi pentru lotul întreg

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

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică
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17. Documentele/cerinţele de califi care/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 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
Declaraţie 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

18. Operatoriie conomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă 
și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălţi

b) Adresa: mun.Bălţi, str.Ivano Franco 44

c) Tel: /231/71003

d) Fax: /231/71003

e) E-mail: cptr.balti@ms.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Crestian Inesa

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 23.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Co-
pii Bălţi, mun.Bălţi, str.Ivano Franco 44

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 
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20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 
asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

23. Garanţia pentru ofertă „Nu se cere”

24. Garanţia de bună execuţie a contractului „Nu se cere”

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

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

26. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

27. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _150000,00 lei_
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În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 264-op/2017  din 13.03.2017 
cu privire la achiziționarea: produse petroliere, Cod CPV: 50113000-0, 
conform necesităților Direcției  Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni 

sunt operate următoarele modifi cări:

obiectul de achiziție: produse petroliere

se înlocuiește cu:

obiectul de achiziție: servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor școlare



76

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2010 MARTIE 2017, VINERI

ACORD-CADRU 9-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. IDNO: 1006601003566 -  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

3. Tip procedură achiziție: ACORD - CADRU

4. Obiectul achiziției: servicii de transport aerian internațional de pasageri pentru anul 2017

5. Cod CPV: 60420000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 26.12.2016

7. Această invitaţie la Acord - Cadru este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de transport 
aerian internațional de pasageri pentru anul 2017, conform necesităţilor Agenției  Naționale pentru 
Reglementare în Energetică (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată 
suma necesară din: mijloacele proprii.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
Acord – Cadru  privind prestarea  serviciilor:

Co
d 

CP
V

Nr. Denumirea serviciilor solicitate Unitatea de 
măsură

Cantitatea
și locul livrării/

prestării lor

Agenția Națională 
pentru Reglementare 

în Eneregtică

Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

60
42

00
00

-8

1 Chișinău - VIENNA – Chișinău

Buc.

minim 10 – maxim 
100 bilete conform 

acordului-cadru, 
minim 1- maxim 

20 bilete conform 
Acordului-cadru 

subsecvent,    
Locul prestării: ANRE, 

str. Columna 90    

2 Chișinău – BRUXELLES – Chișinău 
3 Chișinău – KIEV – Chișinău
4 Chișinău – MOSCOVA – Chișinău 
5 Chișinău-STRASBOURG-Chișinău
6 Chișinău-RIGA-Chișinău
7 Chișinău- BRATISLAVA –Chișinău
8 Chișinău- ISTAMBUL –Chișinău
9 Chișinău- PARIS -Chișinău
10 Chișinău- BUDAPESTA –Chișinău
11 Chișinău- ATENA -Chișinău
12 Chișinău- FRANCFURD PE MAIN -Chișinău
13 Chișinău- TALLIN -Chișinău
14 Chișinău- BUCUREȘTI –Chișinău
15 Chișinău- BERLIN -Chișinău
16 Chișinău- ROMA -Chișinău
17 Chișinău- VILNIUS -Chișinău
18 Chișinău- BAKU-Chișinău
19 Chișinău- PRAGA -Chișinău
20 Chișinău- TBILISI -Chișinău
21 Chișinău- LUXEMBURG -Chișinău
22 Chișinău- Varșovia -Chișinău
23 Chișinău- Ljubljana -Chișinău
24 Chișinău- Sofi a -Chișinău
25 Chișinău- Barselona -Chișinău
26 Chișinău- Helsinki  -Chișinău
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8. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației fi nale: (pînă   la 31.12.2017,  
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică .

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

Denumirea documentului/cerinței
a) Certifi cat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale), confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

b) Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certifi catului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

c) Certifi cat de atribuire a contului bancar – copie - confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului.

d) Formularul ofertei (F3.1);

e) Formularul informativ (F3.3);

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

g) Formularul F 4.1 – completat și semnat;

h) Formularul F 4.2 – completat și semnat;

i) Ultimul raport fi nanciar – copie – confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului.

j) Licenţa de activitate/ Certifi cat de operator aerian pentru companiile aeriene - copie –confi rmată prin semnătura 
și ștampila Participantului, se prezintă atunci, cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale.

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:

a) Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului 
– eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care refl ectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe 
parcursul ultimilor 3 ani;

b) Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor administrative și disciplinare faţă de funcţionarii Participantului 
– original – eliberat de Participant, care refl ectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor administrative și 
disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;

c) Certifi cat care confi rmă modalitatea și criteriile de calculare a preţului – original – eliberat de Participant;

d) Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile și serviciile propuse, confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului;

e) Recomandaţii – original;

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

9. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

Adresa: mun. Chișinău, str.Columna 90

Tel: 022 852 950

Fax:  022 852900

E-mail:znovacova@anre.md

Numele și funcţia persoanei responsabile:Novacova Zinaida, specialist protocol 

- Plata pentru Setul de documente: nu se aplică

- Setul de documente poate fi  găsit:  pe site-ul Agenției Nașionale pentru Reglementare în 
Energetică: www.anre.md, compartimentul: Anunțuri, Achiziţii Publice.
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Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:

- pînă la: 31.03.2017

- ora: 11:00

- pe adresa:mun. Chișinău, str.Columna 90, et.2, bir.217

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

10. Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al Agenției pentru Reglementare în Energetică și a reprezentanţilor Participanţilor la Acordul-Cadru.

pe adresa:mun. Chișinău, str. Columna 90

Garanția pentru ofertă:nu se aplică

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

11. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  650 000 LEI 
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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




