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ANUNŢ DE INTENŢIE
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, c/f: 1009601000290
Adresa: bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Persoana de contact: Coroian Dorin Telefon: 0 (241) 26286
Fax: 0 (241) 26286 E-mail: adrsud@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1 Reabilitarea termică a cladirii IMSP “Spitalul 
raional Cantemir (bloc chirurgical)” 45321000-3 14744220.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI R.M., c/f: 1006601001045
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale piaţa 1
Persoana de contact: Vatamanita Laura Telefon: 022250445
Fax: 022250458 E-mail: sectia.economica@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Motorină de rezervă 09134200-9 487758.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

2 Renovarea sistemului de iluminat (înlocuirea 
aparatelor de iluminat cu tehnologie LED) 31527260-6 3900834.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul III

3 Autoturisme 34110000-1 416667.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

4 Materiale de construcții 44110000-4 448917.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

Servicii

5 Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor 
și reparația lor 50750000-7 782644.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
Lucrări

6 Construcția gardului de protecție 45340000-2 3750000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

7 Lucrări de reparație a sălii de ședințe din Casa 
Guvernului 45453000-7 4003334.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

8 Lucrări de reparație capitală a Procuraturii 45453000-7 8333334.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00605

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 1

Telefon/fax 022270034022274093

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

Obiectul achiziţiei Inchiriere de vehicule de trasport de persoane cu sofer

Cod CPV 60170000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 1, b.205

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 1, b.207

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 MD92TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD92TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD92TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18046567 

Licitaţie publică Nr. 17/00633

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE TOMA CIORBĂ

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 163

Telefon/fax (022) 358099

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUZU ALA

Obiectul achiziţiei Reacti şi consumabile de laborator pentru anul 2017 
(aprilie-decembrie)

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Chisinău, bul.Ştefan Cel Mare 163

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 163



8

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2217 MARTIE 2017, VINERI

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 22514092168

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22514092168

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22514092168

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

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18099421 

Licitaţie publică Nr. 17/00674

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 NEGOIŢĂ DUMITRU

Obiectul achiziţiei Produse alimentare

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
bir.106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
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 contIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare contIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 03.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18182182 
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Licitaţie publică Nr. 17/00710

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884325

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

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor necesare IMSP Istitutul 
de Cardiologie pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3

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

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare Anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare Anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare Anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18240162 

Licitaţie publică Nr. 17/00715

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884325

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

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

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Korolenco, 2/1, bloc A, etajul 2, secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Korolenco 2/1
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Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare Anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare Anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare Anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18244395 

Licitaţie publică Nr. 17/00761

Autoritatea contractantă Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne

Adresa mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25 b

Telefon/fax (22) 254 127

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALCAZ ROMAN

Obiectul achiziţiei Achizitionarea produselor alimentare

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau, str. Gheorghe Asachi 25 b

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25b

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 335902

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000157802

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 335902

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000157802

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 335902

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000157802

Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18312012 
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Licitaţie publică Nr. 17/00773

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868066

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei Servicii de elaborarea a documentaţiei de proiect a 20 sedii ale 
sectoarelor de poliţie ale inspectoratelor de poliţie teritoriale.

Cod CPV 71322000-1

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18344244 

Licitaţie publică Nr. 17/00782

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022 884348 022 884325

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

Obiectul achiziţiei
achizitionarea medicamentelor întru realizarea Programului 
Național pentru combaterea hepatitelor (B, C si Delta) pentru 
anul 2017.

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau, Bloc A, et.II secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau, Bloc C, Sala de sedinte

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial IBANANEXA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial IBANANEXA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial IBANANEXA

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18353543 

Licitaţie publică Nr. 17/00784

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884325

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

Obiectul achiziţiei

Achizționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cris-
taline) pentru IMSP SCM „Sfânta Treieme”, IMSP Institutul de 
Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican, pentru anul 
2017.

Cod CPV 33100000-1

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

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare conform

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexei

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare conform

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare conform

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexei

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18358784 
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Licitaţie publică Nr. 17/00787

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 Piese de schimb pentru tehnica auto

Cod CPV 34300000-0

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

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare codIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial codIBAN

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare codIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial codIBAN

Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18369385 

Licitaţie publică Nr. 17/00791

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

Telefon/fax 268-205 268-201 268-480 268133

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

Obiectul achiziţiei

Servicii de proiectare „Reconstrucția cu replanifi carea și 
schimbarea destinației clădirii imobilului Secretariatului 
Parlamentului Republicii Moldova din str.Sfatul Țării, nr.37, 
mun.Chișinău

Cod CPV 71322000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa1
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18373391 

Licitaţie publică Nr. 17/00800

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUN.COMRAT

Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

Telefon/fax 029822660

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CARA LILIA

Obiectul achiziţiei Работы по ямочному ремонту, нанесению дорожной 
разметки, заливке асфальтобетона в мун. Комрат

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36
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 см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18385866 

Licitaţie publică Nr. 17/00807

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

Adresa Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

Telefon/fax (022) 250809

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie AXENTI GHEORGHE

Obiectul achiziţiei Consumabile pentru sectia de sterilizare ( repetat)

Cod CPV 42959000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD55VI02251030000000

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD55VIo2251030000000

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD55VI02251030000000

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18395121 

Licitaţie publică Nr. 17/00814

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA OR.VULCĂNEŞTI

Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Vulcăneşti, 
str. Gagarin Iu. 40

Telefon/fax 029320332

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Костанда Корнел

Obiectul achiziţiei Продукты питания - крупы, молоко и т.д.

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini примария г. Вулканешть, 3 этж. каб. юрист

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Vulcăneşti, 
str. Gagarin Iu. 40

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 145142

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226627

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 142310

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226627

Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18398016 

Licitaţie publică Nr. 17/00816

Autoritatea contractantă Primaria Falesti r-l Falesti

Adresa Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73

Telefon/fax 259-49043

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARIOV ELENA

Obiectul achiziţiei Servicii de deszapezire

Cod CPV 71421000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Făleşti str. Ştefan cel Mare 73 biroul 4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73

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



16

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2217 MARTIE 2017, VINERI

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 0

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 0

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 0

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 0

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 0

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 0

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18399375 

Licitaţie publică Nr. 17/00817

Autoritatea contractantă USM

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60

Telefon/fax 067437722 / 022 577 452

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

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație a spațiilor de coridor etajul 4 și 5 din blocul 
de studii nr. 3, inclusiv a laboratoarelor nr. 507, 514, 516 din 
același bloc de studii

Cod CPV 45000000-7

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

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 225171710

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225171710

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225171710

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

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18399492 
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Licitaţie publică Nr. 17/00818

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

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

Telefon/fax 022221107

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

Obiectul achiziţiei
Servicii de deservire tehnică a echipamentului multifuncțional 
Xerox (WorkCenter 5855 și WorkCenter 5335) și piese de schimb 
(consumabele)

Cod CPV 50000000-5

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9 et.II
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 222400

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222400

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 222400

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222400

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 222400

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222400

Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18400033 

Licitaţie publică Nr. 17/00819

Autoritatea contractantă DIRECŢIA RAIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
DONDUŞENI

Adresa Republica Moldova, Donduşeni, Donduşeni, str. Feroviarilor 56

Telefon/fax 0251224353

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GRIGOROVSCAIA MARINA

Obiectul achiziţiei Servicii de supraveghere sanitar veterinară

Cod CPV 85200000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Donduşeni, Donduşeni, str. Feroviarilor 56
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 142310A01131AA

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 142310A01131AA
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 142310A01131AA

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18400219 

Licitaţie publică Nr. 17/00823

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE

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

Telefon/fax 022-28-09-05/022-28-09-95
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POPA GALENA

Obiectul achiziţiei
Echipamente informatice si accesorii de birou, cu exceptia 
mobilierului si a pachetelor software conform necesităţilor 
Inspectoratului Naţional de Probaţiune

Cod CPV 30000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău str. V. Alecsandri 1, et. 5 bir 509

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD17TRPCAA518410A005
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD17TRPCAA518410A005
Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18417973 

Licitaţie publică Nr. 17/00828

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 lucrări de reparație a intersecției str. Trecătoarea Salcîmilor cu 
bul. Republicii, or. Cahul

Cod CPV 45233129-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6
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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 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD61TRPCED518410A007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD61TRPCED518410A007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18427148 

Licitaţie publică Nr. 17/00831

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

Telefon/fax 275121

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCACICOV GALINA

Obiectul achiziţiei Piese pentru utilaje medicale

Cod CPV 42950000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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:

Cod fi scal 1003600153267

Cont de decontare 74VI000002251017130

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cod fi scal 1003600153267

Cont de decontare 74VI000002251017130

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cod fi scal 1003600153267

Cont de decontare 74VI000002251017130

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

Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18435216 
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Licitaţie publică Nr. 17/00833

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2

Telefon/fax 022 829 016

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FAINA VASILE

Obiectul achiziţiei Consumabile și accesorii pentru dispozitivele medicale

Cod CPV 33140000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP INN, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2
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 22511700000034MDL

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22511700000034MDL

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22511700000034MDL

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

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18438703 

Licitaţie publică Nr. 17/00834

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884240

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

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea medicamentelor pentru tratarea pacienţilor cu 
insufi cienţă hipofi zară în scopul realizării Programului Special 
„Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2017

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau , bloc A, etajul 2 secretariat

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial anexa

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18439094 

Licitaţie publică Nr. 17/00836

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 Reactivi și consumabile pentru laboratorul clinic-diagnostic și 
laboratorul bacteriologic

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Burebista, 93

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare vezianexa

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare vezianexa

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare vezianexa

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

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18440388 

Licitaţie publică Nr. 17/00842

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 168

Telefon/fax 0 22 23 35 03

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIHAI LIUDMILA

Obiectul achiziţiei Echipamente de laborator, optice şi de precizie

Cod CPV 38000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 168, biroul 111

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 168
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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 1007600001506

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 1007600001506

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 1007600001506

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

Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18446979 

Licitaţie publică Nr. 17/00845

Autoritatea contractantă Primaria Falesti r-l Falesti

Adresa Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73

Telefon/fax 259-49043

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARIOV ELENA

Obiectul achiziţiei Servicii de amenajare

Cod CPV 71421000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Făleşti str. Ştefan cel Mare 73 biroul 4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73

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 0

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 0

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 0

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 0

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 0

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 0

Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18447852 
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Licitaţie publică Nr. 17/00850

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

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

Telefon/fax 022221107

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

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

Cod CPV 50112000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chiținău, str. Constantin Tănase nr.9, et.II

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 222500

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 222500

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 222500

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18453031 

Licitaţie publică Nr. 17/00852

Autoritatea contractantă Departamentul Trupelor de Carabinieri

Adresa str. Gh. Asachi, 65 a

Telefon/fax 0 22 73-93-68

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

Obiectul achiziţiei Veste tactice multifuncţionale

Cod CPV 35000000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri, et. 3, bir. 303, D-na Irina Vizir

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri al M.A.I., etajul 3, biroul 303

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 1006601000473
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD84TRPAAA142310A143

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 1006601000473

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD69TRPCAA518410A005

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 1006601000473

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD69TRPCAA518410A005

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18453777 

Licitaţie publică Nr. 17/00855

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE 
COMUNICAŢIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18

Telefon/fax 022-20-46-69

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco Oleg

Obiectul achiziţiei Servicii de întreţinere şi reparaţie a iluminatului public, inclusiv 
suburbii din mun. Chişinău pe anul 2017.

Cod CPV 50232100-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S.Lazo,18, bir. 18, 14

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, sala de 
ședințe

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 1007601009657

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 1007601009657

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD43TRPCDV5184110A00

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 1007601009657

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD43TRPCDV5184110A00

Termenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18455531 
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Licitaţie publică Nr. 17/00858

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE 
COMUNICAŢIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18
Telefon/fax 022-20-46-69
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco Oleg

Obiectul achiziţiei Servicii de întreţinere şi reparaţie a sistemului electronic de dirijare a 
circulaţiei rutiere (semafoare) din mun.Chişinău, pentru anul 2017.

Cod CPV 50232200-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S.Lazo,18, bir.18,14
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primaria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,83, sala de ședințe
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 1007601009657
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD43TRPCDV518410A007
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 1007601009657
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD43TRPCDV518410A007
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 1007601009657
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD43TRPCDV518410A007
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18460391 

Licitaţie publică Nr. 17/00859

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax (022) 250809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PINTEAC OLGA
Obiectul achiziţiei Jaluzele
Cod CPV 39515400-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18460748 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00463 din 31.03.2017 cu privire la achiziţia de Achizitionarea utilajului stomatologic, cod CPV - 33000000-0, 
conform necesităţilor autorităţii contractante IP USMF Nicolae Testemițanu, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 17.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.03.2017 15:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 15:00

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=17834363 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00610 din 28.03.2017 cu privire la achiziţia de Produse parafarmaceutice și fi lme radiologice, cod CPV 
- 33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, 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=18063824 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00622 din 31.03.2017 cu privire la achiziţia de Reactivi şi consumabile de laborator pentru anul 2017, cod 
CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SCM nr.1, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 31.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 31.03.2017 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18089746 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00799 din 04.04.2017 cu privire la achiziţia de Produse petroliere, cod CPV - 09000000-3, conform 
necesităţilor autorităţii contractante Direcția învățământ Căușeni, 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=18385813 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00806 din 04.04.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de organizare şi comunicare a acţiunilor de promo-
vare a brandului de ţară “Wine of Moldova. A legend Alive.” în cadrul reţelelor de vânzare cu amănuntul din Polonia, pe parcursul 
anului 2017., cod CPV - 79340000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante IP Ofi ciul Naţional al Viei şi Vinului, sunt operate 
următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18394981 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00816 din 07.04.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de deszapezire, cod CPV 
- 71421000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante Primaria Falesti r-l Falesti.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/02940

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile

Adresa str. Costiujeni, 5/1

Telefon/fax 0-22-79-41-13;0-22-79-41-12

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RACU VIOREL

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparatie interioară

Cod CPV 45000000-7

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

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 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=15590164 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00259

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 1

Telefon/fax 022270034022274093

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

Obiectul achiziţiei Servicii hoteliere.

Cod CPV 55000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 1,bir. 205

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 1, bir. 207

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD92TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD92TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17499453 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00643

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 accesorii pentru copiatoare și tehnica de calcul pentru a. 2017
Cod CPV 30000000-9

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18130798 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00666

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

Telefon/fax 268-205 268-201 268-480 268133
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BEGLIȚĂ Valentin
Obiectul achiziţiei Mărfuri de uz gospodăresc și produse igienice
Cod CPV 44000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
162, bir.215

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

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=18170224 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00751

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884245
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVEI RAISA

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

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau, Bloc A, et.II secretariat
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau, Bloc C, Sala de sedinte
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial IBANANEXA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial IBANANEXA
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18289610 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00759

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 Medicamente

Cod CPV 15000000-8

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 225152859

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225152859

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

Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18309349 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00768

Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 023129682
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei
servicii de elaborare a studiilor și analizelor în domeniile priori-
tare dezvoltării regionale: guvernanța regională, dezvoltarea 
urbană policentrică, turism, cercetare și inovare în RDN

Cod CPV 79311100-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18337073 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00769

Autoritatea contractantă Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
Adresa Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Telefon/fax 022 210 194
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VEVERIŢĂ MIHAELA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 162, et.15, bir.1502
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210111014113766
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210111014113766
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18340383 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00785

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3
Telefon/fax 22 857-239
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TULBURE MARIA
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor, consumabilelor
Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Costiujeni,3, bloc admin., etaj.II, biroul 20

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18361127 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00788

Autoritatea contractantă IMSP CMF mun.Balti
Adresa Balti str.Decebal 101V
Telefon/fax 023175228
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BATÎR VEACESLAV
Obiectul achiziţiei Formulare statistice pentru anul 2017
Cod CPV 22800000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Balti, str.Decebal 101 ”V”, etajul II, biroul 210
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Balti str.Decebal 101”V”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD63ML00000000225192
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Cont trezorerial MOLDM2X321
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD63ML00000000225192
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Cont trezorerial MOLDM2X321
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18370420 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00792

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax (022) 250809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COLBASIUC CRISTINA
Obiectul achiziţiei Articole de papetarie
Cod CPV 30199000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1 Tel: (022) 
250809 , Serviciul Achizitii Publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18374928 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00793

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Telefon/fax 022250900
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PARII LILIAN
Obiectul achiziţiei Servicii de reparaţie şi de intreținere a automobilelor
Cod CPV 50112100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD91TRPCAA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00446AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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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=18375714 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00796

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI TELENEŞTI
Adresa Republica Moldova, Teleneşti, Teleneşti, str. 31 August 8
Telefon/fax 025822530
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie IACOB NATALIA

Obiectul achiziţiei

Construcția Complexului Sportiv din or.Telenești din cadrul 
Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală Integrată„ menționat 
sub nr.00094265, implementat de PNUD Moldova și Primăria 
or.Telenești.

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria Telenești
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Teleneşti, Teleneşti, str. 31 August 8
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226641
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226641
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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=18376494 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00804

Autoritatea contractantă Primăria Geamăna
Adresa satul Geamăna, raionul Anenii Noi
Telefon/fax 069155463
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Sturza Eduard
Obiectul achiziţiei Autoturism
Cod CPV 34110000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria Geamăna
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică satul Geamăna, raionul Anenii Noi
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18392043 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00805

Autoritatea contractantă Primaria orasului Calarasi
Adresa or.Călărași ,str.M.Eminescu,19
Telefon/fax 0244 2-27-73 ;0244 2-20-52
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ana Bejenari

Obiectul achiziţiei Lucrări de plombare a gropilor la îmbrăcămintea din beton asfal-
tic in or.Călărași

Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Călărași ,str.M.Eminescu,19 ,of.47
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Călărași ,str.M.Eminescu,19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD85TRPDBH14310G1110
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226646
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD85TRPDBH14310G1110
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226646
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=18392836 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00808

Autoritatea contractantă Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Adresa mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25 b
Telefon/fax (22) 254 127
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALCAZ ROMAN

Obiectul achiziţiei Materiale radiofotografi ce si reactive fotochimice pentru cabi-
netul de radiodiagnostica din Spitalul si Policlinica MAI

Cod CPV 33696800-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25b
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25b
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18395144 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00813

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI COCIERI
Adresa Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Telefon/fax 024852244
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIRIAC RAISA
Obiectul achiziţiei Reparatie Casei de cultura din c.Cocieri, etajul II
Cod CPV 45450000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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=18398009 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00815

Autoritatea contractantă CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, 
str. Teilor 4

Telefon/fax 0 22 409 114

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CUCULESCU VASILE

Obiectul achiziţiei covoare și traverse

Cod CPV 39530000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, 
str. Teilor 4, bir.3.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, 
str. Teilor 4, bir.3.

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare c/d 210104032340335

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare c/d 210104032340335

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18398432 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00820

Autoritatea contractantă IMSP SR CAHUL

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

Telefon/fax 0299 2-89-15

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

Obiectul achiziţiei Materiale și obiecte de uz gospodaresc, rechizitelor de birou 
(papetărie).

Cod CPV 39000000-2

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 518430A00118AA

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 518430A00118AA

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18400234 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00822

Autoritatea contractantă
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCŢIE 
A LOCUINŢELOR PENTRU PĂTURILE SOCIALMENTE VULNERABILE 
II

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Tănase Constantin 9, ap. 705

Telefon/fax 022204593
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VIERU IGOR

Obiectul achiziţiei Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a 
blocului locativ cu 9 nivele din or. Rezina

Cod CPV 71520000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, str. Constantin Tănase,9 of. 705
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18415692 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00824

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

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

Telefon/fax 0-230-2-32-24
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GĂINARU CONSTANTIN

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie a intrării principale a IMSP Spitalul Raional 
Soroca ,,A.Prisacari” de pe str.N.Testemiţeanu 68

Cod CPV 45400000-1

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Termenul de depunere a ofertelor 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=18418168 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00825

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

Obiectul achiziţiei Reconstrucția complexului edifi ciilor inginerești de distribuire a 
apei potabile pentru or. Rezina și s. Ciorna, r-ul Rezina

Cod CPV 45247000-0
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Rezina str. 27 August 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD94TRPDBB3000000116
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD94TRPDBB3000000116
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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=18421110 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00826

Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Telefon/fax 022406838
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE
Obiectul achiziţiei Piese de schimb și servicii de reparație a automobilelor
Cod CPV 50112100-4

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 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=18423947 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00832

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI COCIERI
Adresa Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Telefon/fax 024852244
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIRIAC RAISA

Obiectul achiziţiei

AutogreiderAnul fabricarii 1985-1995; Tip mecanic/hidrome-
canic; greutatea de functionare 12.5 t; Motor A-01MC/A-01M; 
Puterea kWt-95.6; Cutia de viteze inainte 6/4 si inapoi 2; Formula 
rotilor 1x2x3; Viteza Km/0-4.....43; Administrarea compartime

Cod CPV 34138000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18438117 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00835

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 CAZACHEVICI MIHAIL

Obiectul achiziţiei Reparatia sălilor de operaţii nr. 115 şi 116 din cadrul secţiei trau-
matologieIMSP Spitalul raional Orhei

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir.11, 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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

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

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=18439133 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00838

Autoritatea contractantă MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 
August 1989 80

Telefon/fax 022 578 235 - 022 578 295

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Sobol Vadim

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

Cod CPV 72600000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, Chisinau Buiucani mun. Chişinău, str 31Au-
gust 1989 nr.80, bir. 105

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 
August 1989 80

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD35TRPCAA518410A006

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD35TRPCAA518410A006

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=18442221 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00841

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani

Adresa str, I.Creanga 4/2

Telefon/fax 21-03-35

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

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

Cod CPV 71314310-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect.Buiucani, str. Ion Creangă, 4/2, bir.201

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel Mare și Sfînt nr. 83, bir. 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 30.03.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18446948 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00843

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani

Adresa str, I.Creanga 4/2

Telefon/fax 21-03-35

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

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

Cod CPV 50000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Buiucani, str.Ion Creangă,4/2, bir.201

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel Mare și Sfînt nr. 83, bir. 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18447639 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00846

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

Obiectul achiziţiei Lucrări de avariere a sistemelor de încălzire, apeduct, canalizare 
- repetat

Cod CPV 45331100-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Buiucani, str.Ion Creangă,4/2, bir.201
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel Mare și Sfînt nr. 83, bir. 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 29.03.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.03.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18450411 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00851

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUN.COMRAT

Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

Telefon/fax 029822660

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CARA LILIA

Obiectul achiziţiei работы по благоустройству улиц и тротуаров, укладки 
брусчатки.

Cod CPV 45233253-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

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=18453705 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00853

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

Serviciilor de spălare a lengeriei de pat pentru institu’iile din 
subordinea DETS s.Centru (Gimnaziul internat nr.3 , Tabăra de 
odihnă Cireșarii ,Taberele cu sejur de zi ) pentru perioada anului 
2017.

Cod CPV 98310000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41, et.1 bir.3, 
telefon:022-271022, fax:022270260, e-mail:dets_contracte@
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 30.03.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.03.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18455028 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00854

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI COCIERI
Adresa Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Telefon/fax 024852244
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHIRIAC RAISA
Obiectul achiziţiei Amenajarea pietei comerciale in s. Cocieri r-l Dubasari
Cod CPV 45450000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18455377 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00857

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Telefon/fax 275121
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MOCANU TATIANA
Obiectul achiziţiei Formulare şi registre medicale statistice
Cod CPV 22800000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, 
biroul 208

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cod fi scal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cod fi scal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18460062 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00862

Autoritatea contractantă Primaria or. Ceadîr-Lunga

Adresa MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91

Telefon/fax (291)2-19-72

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

Obiectul achiziţiei Lucrări de îmbrăcare a străzilor

Cod CPV 45233252-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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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 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=18464300 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00644 din 22.03.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de avariere la instalațiile electrice, pentru 
instituțiile de învățămînt din subordinea DETS sect. Buiucani, cod CPV - 45453000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante 
Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani, sunt operate următoarele modifi cări:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2

Termenul de depunere a ofertelor 16.03.2017 09:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.03.2017 09:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică sala nr. 13 din incinta Primăriei mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel 
Mare și Sfânt, 83

Termenul de depunere a ofertelor 22.03.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.03.2017 15:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18131010 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00656 din 22.03.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de reparaţie a utilajului tehnologic şi 
frigorifi c, pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Buiucani, cod CPV - 50730000-1, conform necesităţilor autorităţii contracta-
nte Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani, sunt operate următoarele modifi cări:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2

Termenul de depunere a ofertelor 16.03.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.03.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică sala nr. 13 din incinta Primăriei mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel 
Mare și Sfânt, 83.

Termenul de depunere a ofertelor 22.03.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.03.2017 14:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18158304 
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În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00767 din 22.03.2017 cu privire la achiziţia de Carne de vițel, calitate superioară, proaspătă, fără 
os., cod CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante Primaria Hincesti , sunt operate următoarele modifi cări:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 14514253010000

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 14514253010000

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD75TR14514253010000

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD75TR14514253010000

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18334694 
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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 102/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Ștefan Vodă.

2. IDNO: 1013601000163

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică

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

5. Obiectul achiziţiei: Servicii de supraveghere sanitar-veterinară

6. Cod CPV: 85200000-1

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării 
serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Ștefan Vodă
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

9. Modalităţi de plată: prin transfer

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

Lotul 1 Alava-Lazo

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 90 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 1 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 1 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine  cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax  la ovine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine  cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări cap. 4000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 2 Antonești

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 180 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 3 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
porcine cap. 14 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 225 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine  cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 8 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 27000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 3 Brezoaia

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 160 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  hemat. cap. 3 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
porcine cap. 1 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 160 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 90 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 4500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 4 Căplani

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 270 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 3 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
porcine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 240 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 450 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine  cap 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

5200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 45 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 650 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 27000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 650 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 5 Carahasani

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 190 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 170 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 1 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
porcine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 80 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 210 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 190 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 700 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine  cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 600 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 30000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 600 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 6 Cioburciu

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TC) la 
bovine cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 140 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 7 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la boala bruceloza 
ser porcine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser. 
la ovine cap 7 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine  cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 20 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 600 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 14000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 7 Copceac

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 270 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007
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85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 1 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la boala bruceloza 
ser porcine cap. 20 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 80 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 45 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 45 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 270 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 700 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine  cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 20000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 800 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 8 Crocmaz

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 180 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 4 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la boala bruceloza 
ser porcine cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser. 
la ovine cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine  cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 17 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 16000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 9 Ermoclia

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 180 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 170 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat 
la bovine cap. 20 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la boala bruceloza 
ser porcine cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la boala bruceloza 
ser caprine cap. 700 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 180 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 1000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 700 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 7 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 20000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 800 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 10 Feșteliţa

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 160 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 140 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat 
la bovine cap. 20 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la boala bruceloza 
ser porcine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 160 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 13500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 800 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 11 Marianca de Jos

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 80 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat 
la bovine cap. 1 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 3 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 4000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 12 Olănești

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TC) la 
bovine cap. 3 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 160 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat 
la bovine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 20 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 245 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenţa aviară la 
ferme comerciale (găini) cap. 4 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 14 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 16000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 800 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 13 Palanca

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 70 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor leucoză 
hematologie la bovine cap. 18 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 40 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 13000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 14 Popeasca 

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 180 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor leucoză 
hematologie la bovine cap. 3 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 2000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 6 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 350 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 20000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 800 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 15 Purcari

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 190 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TC) la 
bovine cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 180 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor leucoză 
hematologie la bovine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 190 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 13 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 17500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 350 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 16 Răscăieţi

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007
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85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TC) la 
bovine cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 280 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor leucoză 
hematologie la bovine cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 35 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 20000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 17 Simionovca

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 140 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 140 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor leucoză 
hematologie la bovine cap. 4 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 30 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 140 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 4500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 18 Slobozia

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 140 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor leucoză 
hematologie la bovine cap 8 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 15 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 35 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 5 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 11 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 20000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 19 Ștefan Vodă

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 35 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 35 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 20 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 70 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 35 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 70 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 1 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 11000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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Lotul 20 Ștefănești

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 90 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor leucoză 
hematologie la bovine cap 4 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

5200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 90 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 25 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 13000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 21 Talmaza 

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 190 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TC) la 
bovine cap. 3 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 163 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 8 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 250 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 25 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 1200 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii cap. 4 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 190 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 2300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 1200 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 48 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 2000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 40000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 1150 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 22 Tudora

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TC) la 
bovine cap. 2 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hemat. cap. 6 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 10 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 120 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 130 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 20 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 100 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 16000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 350 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

Lotul 23 Volintiri

85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoza (TU) la 
bovine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  ser. 
(RID) la bovine cap. 380 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la leucoza  hem 
bovine cap. 4 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor bruceloză ser la 
porcine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
ovine cap. 60 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la epididimita ser.  cap. 7 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. la 
caprine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii (găini) cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007

85200000-1 Recoltarea probelor infl uenmţa aviară 
la păsări-gospodarii raţe, gîște cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 

14.02.2007
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85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine  cap. 500 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine cap. 400 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline  cap. 50 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine cap. 300 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra Newcastle la păsări  cap. 29000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

85200000-1 Vaccinarea contra rabiei la cîini  cap. 1000 Tarif conform H.G. nr.158 din 
14.02.2007

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locaţiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

12.  Termenul și condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] 10 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 10 luni

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 23 
localităţi din rn.Ștefan Vodă, conform loturilor expuse

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi  efectuată pe loturi

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : Oferta cea mai avantajoasă 
economic

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

a) Preţul ofertei conform cerinţelor stipulate: 80 puncte 

b) Experienţa în domeniu: mai puţin de 2 ani – 5 puncte; 2-3 ani -10 puncte; mai mult de 3 ani - 15 
puncte

c) Calitatea îndeplinirii contractului de achiziţii a serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară 
pentru anul 2016, în baza actelor de verifi care şi a avizului medicului veterinar ofi cial responsabil 
de localităţi: aviz pozitiv – 5 puncte; aviz negativ – 0 puncte.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu vo fi  acceptate

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] Nu se cere
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20. Documentele/cerinţele de califi care/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 Date despre participant confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

2 Oferta confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

3 Cerifi cat de înregistrare a întreprinderii-copie-
emis de Camera Înregistrării de Stat

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

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

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

5 Certifi cat de efectuare a plăţii impozitelor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

confi rmată prin aplicarea semnătur ii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

6 Licenţa de activitate-copie confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

7 Certifi cat de atestare –copie- a specialiștilor 
veterinari 

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

8 Autorizaţie sanitar-veterinară emisă de DRSA 
Ștefan Vodă

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

9 Avizul privind îndelinirea serviciilor strategice 
sanitar-veterinare prestate în anul 2015

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

10 Declaraţia privind conduita etică confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Ştefan Vodă

b) Adresa: Republică Moldova, MD4201, or. Ştefan Vodă, str. Zona Industrială, Direcţia Raională 
pentru Siguranţa Alimentelor Ştefan Vodă

c) Tel: 0 242 24-387 

d) Fax: 0 242 24-387, 0 242 24 522

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

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Băluţă Eugenia- șef Secţia Sănătatea și Bunăstarea 
Animalelor.

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

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: ____________________________ 

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

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

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 07.04.2017
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b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 
procedurii negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor]Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Ștefan Vodă, 
Republica Moldova, or.Ștefan Vodă, str. Zona Industrială

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. Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Ștefan 
Vodă cu nota “Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, 
conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Ștefan Vodă 

(b) datele bancare 

(c) codul fi scal- 1013601000163

(d) contul de decontare- 33114001

(e) contul trezorerial- MD33TRPAAA142310A01151AA

(f ) contul bancar- TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială- MF Trezoreria de Stat

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

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 soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională 
de soluţionare a contestaţiilor.

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 434880
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Licitația publică 103/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția raională pentru Suguranța Alimentelor Comrat

2. IDNO: 1013601000314 Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

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

4. Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere sanitar-veterinare

5. Cod CPV: 85200000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: 21.02.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: serviciilor de supraveghere sanitar-
veterinare 

 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Direcției rationale pentru siguranța alimentelor Comrat

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

8. Modalităţi de plată: Să achite plata pentru servicii de supraveghere sanitar-veterinare prestate de 
către Prestator, pînă la data de 15 a lunii următoare cu prezentarea actului de prestări a seviciilor

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 85200000-1 Servicii de supraveghere sanitar-
veterinare

Capete/
probe 15 Conform programului startegic

ICercetări diagnostice
a)Bovine 
1.Tuberculoză(TU)
2.Leucoza(RID)
3.Leucoză hem.
4.Limba albastră
5.Febra aftoasă
b)Porcine
1.Bruceloză
2.PPC ser.
3.Febra aftoasă
4.Leptospiroz.
c)Ovine /caprine
1.Bruceloză
2.Febra aftoasă
3.Pesta rugometarelor mici
4.Limba albastră
5.Screpi
e)Găini
1.Newcastle ser.anticorpi
2.Infl uența aviară s/i

Lotul nr.1 or. Comrat -1, 53603-00 lei
Lotul nr.2s.Congazcic , 14769-00 lei
Lotul.nr.3s.Bujeac, 7709-00 lei
Lotul nr.4or.Comrat -2, 53603-00 lei
Lotul nr.5 s.Beșalma, 57382-00 lei
Lotul nr.6 s.Chirsova, 72018-00 lei
Lotul nr.7 c.Svetloe, 9436-00 lei
Lotul nr.8 s.Alecseevca,18610-00 lei
Lotul nr.9 s.Avdarma, 107412-00 lei
Lotul nr.10 s.Cioc –Maidan, 42968-00 lei

Lotul nr.11s.Ferapontievca, 10876-00 lei
Lotul nr.12s.Congaz, 68980-00 lei
Lotul nr.13s.Chioselia, 3023-00 lei
Lotul nr.14 s.Cotovscoe, 7568-00 lei
Lotul nr.15 s.Dezghinja, 82043-00 lei
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

d)Palmipede
1.Infl uența aviară s/i
II Vaccinări
a)Bovine
1.Antrax
B)Porcine
1.Pesta clasică
c)Ovine/Caprine
1.Antrax
d)Cabaline
1.Antrax
e)Păsări
1.La Sota I
2.La SotaII
f)Cîini și pisici
1.Rabia
l) Dezinfecția în focare

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] De achiziționare a serviciilor.

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

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

13.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: loclitățile 
din raionul Comrat

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Grafi cul de executare Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.5. Da/Nu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 Raport Financiar pentru anul 2015 Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da/Nu 

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 / Nu

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:800000 lei.

Da/Nu

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

17

Declarație privind experiența similară 
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate 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/Nu

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

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

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. DaNu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

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

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

Da/nu

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

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

Da / Nu

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

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

26 Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate. Exemplu: ferestre cu profi l din PVC

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

27 Perioada de garanție a lucrarilor Exemplu: Min. 1 an. Max. 3 ani DaNu

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

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

29 Devizele locale aferente ofertei

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

DaNu

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: Direcției rationale pentru siguranța alimentelor Comrat 
b) Adresa: or.Comrat str.Ferapontievscaia -89
c) Tel: 069221055, 0298 81474
d) Fax: 0298 81474
e) E-mail:drsa.comrat@ansa.gov.md 
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Andrei CURCA - Șef SBSA r-ul Comrat.

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] 07.04.2017



65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2217 MARTIE 2017, VINERI

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 or.Comrat str. Ferapontievscaia - 89

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: 
(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi];
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. 
Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor Comrat
Adresa poștală: or. Comrat, str.Ferapontievscaia -89
Telefon: 0298 22518
Cod IBAN:MD90TRPBAH222990AO1155AC
Cod: TREZMD2X
Ministerul Finanţelor Trezoreria de stat
Cod fi scal: 1013601000406

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele _____persoane juridice__________________________________

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: 610000-00 lei.
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Licitația publică 104/17

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

2. IDNO: _1012601000074

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Deschisă

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

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de transport auto

6. Cod CPV: _60100000-9

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________

8. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de transport auto (mijloace 
de transport cu șofer) spre și de la serviciu al salariaţilor

[obiectul achiziţiei]

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

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură

Cantita-
tea

Specifi carea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referinţă

1. Capacitatea de locuri: minim 20 de locuri, cu posibilitate de extindere.
2. Tipul caroseriei:bază lungă
3. Mijloc de transport dotat cu aer condiţionat în compartimentul pasagerilor.
4. Mijloc de transport dotat cu încălzire autonomă în compartimentul pasagerilor.
5. anul producerii mijlocului de transport nu mai vechi de 5 ani 
6. Stare tehnică de întreţinere bună.
7. În cazul în care nu va fi  posibilă transportarea angajaţilor cu mijloace de trans-
port specifi cate, prestatorul se obligă să presteze serviciile menţionate cu alte 
mijloace de transport (de rezervă) cu același număr de locuri în condiţii similare. 
Menţiune: In cazul în care nu va fi  respectată clauza privind transportarea an-
gajaţilor cu mijloace de transport specifi cate, ci cu alte mijloace de transport cu 
caracteristici net-inferioare celor indicate (anul producerii mai vechi de 5 ani, 
numarul locurilor mai mic de 20, lipsa aerului condiţionat precum şi lipsa încălzirii 
autonome în compartimentul pasagerilor), Autoritatea va aplica penalităţi în 
mărime de 100% per segment/zi.

Servicii de 
transportare a 

angajaţilor
Itinerarul

Lot 1 60100000-9
Ruta Buiucani-

Aeroport-Buiucani 
(55 km tur retur)

Microbus
1 unitate 

de 
transport

Buiucani-Sculeanca-Centru-Telecentru-
Botanica-Aeroport

Lot 2 60100000-9
Ruta Ciocana – 

Aeroport – Ciocana 
(55 km)

Microbus
1 unitate 

de 
transport

Ciocana-Rîşcani-Poşta Veche-Centru-
Botanica-Aeroport
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11. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

12. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]__ Vînzare-cumpărare _

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locaţiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

 Termenul și condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] ___12 (luni) luni_de la semnarea contractului Zile lucrătoare , timp de un an din data 
înregistrării contractului, conform itinerarului indicat in Standardele de referinţă.

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 12 luni__

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: __Sediul 
Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: _Pe_fi ecare_lot în parte____________________

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

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

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admit_____________________

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

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

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.

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

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

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

4 Declaraţia privind conduita etică și neimplica-
rea în practici frauduloase și de corupere

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

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

6 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confi rmat prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; DA

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

8 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confi rmată prin 
semnătura și ștampila Participantului; DA

9 Certifi cat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

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

10 Ultimul raport fi nanciar copie – confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului; DA
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

b) Adresa: _ mun. Chișinău, Aeroport, bd, Dacia 80/2, etajul 3, birou 320

c) Tel: 022/823500. 022/823595,069292888

d) Fax: 022/529118

e) E-mail: info@caa.gov.md

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gorea Vladimir - Șef Direcţie Economie și Analiză

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

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: __vladimir.gorea@caa.gov.md 

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

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

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

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 07.04.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor]_ Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, mun. Chișinău, 
Aeroport, bd, Dacia 80/2

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: _45 zile______________________________

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

26. Garanţia pentru ofertă:

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

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [Autoritatea Aeronautică Civilă]; 
(b) datele bancare [BC “Victoriabank” SA fi liala nr.11]; 
(c) codul fi scal [1012601000074]; 
(d) contul de decontare [IBAN:MD97VI022511100000005MDL]; 
(f ) contul bancar [VICBMD2X883]; 
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27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5%.

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __480 000 lei__
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Licitația publică 105/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni

2. IDNO: 1007601006564

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

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

5. Obiectul achiziției: Achiziţionarea unui tractor multifuncţional universal destinat pentru efectuarea 
lucrărilor agricole, echipat cu lamă frontală pentru deszăpăzire , încărcător frontal și remorcă basculantă 
cu borduri adăugătoare în cadrul proiectului ,, Ciorești –un sat salubrizat,, implimentat cu PNUD în 
proiectul MiDL.

6. Cod CPV: 16700000-2

7. Data publicării anunțului de intenție: _____________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui tractor multifuncţional universal 
destinat pentru efectuarea lucrărilor agricole, echipat cu lamă frontală pentru deszăpăzire , încărcător 
frontal și remorcă basculantă cu borduri adăugătoare în cadrul proiectului ,, Ciorești – un sat salubrizat,, 
implimentat cu PNUD în proiectul MiDL.

 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: este alocată suma necesară din bugetul local . 

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

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 16700000-2

Tractor multifuncţional universal des-
tinat pentru efectuarea lucrărilor agri-
cole, echipat cu lamă frontală pentru 
deszăpăzire , încărcător frontal şi remorcă 
basculantă cu borduri adăugătoare.

Buc. 1 Specifi caţia tehnică conform anexei 
nr.1 parte integrală la caitul de sarcini.

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului De procurări.

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): luna martie – 
aprilie 2017

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 6 luni

13.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Primaria 
comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni 
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15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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) Preţul ofertei;

b) Termenul și grafi cul de executare;

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Pașaportul tehnic al autoturismului/sau cartea 
de identitate a vehicolului

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

15 Garanţie de expluatare minim 1 an Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni

a) Adresa: satul Ciorești raionul Nisporeni

b) Tel: 26445236 ; 26445003;



72

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2217 MARTIE 2017, VINERI

c) Fax: 26445236;

d) E-mail: pcioresti@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Guţu Valeriu ,primarul comunei.

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: pcioresti@mail.ru

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

22. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat 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] 07.04.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor] Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni

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 1,5%. în formă de: 

- Scrisoare de garanție bancară 

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 1%.

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: 420,000 mii lei.
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Licitația publică 106/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

2. IDNO: 1007603002825

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

4. Obiectul achiziției:  ________________________________________________________

5. Cod CPV: 30000000-9; 32324100-1; 30237240-3; 30195200-4; 48900000-7; 22000000-0.

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Crearea e-rețelei moldovenești pentru 
promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă (TEACH ME) conform necesităţilor  
Universitatății de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2017

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Proiectul Erasmus+ Nr. No561820-EPP-1-2015-1-DE-
EPPKA2-CBHE-JP , fi nanțat de Comisia Europeană

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

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

referinţă

1 30000000-9 Laptop buc. 21
Notebook 15.6”, FHD, i5-7200U, DDR4 8GB (2x4), SSD 256GB, DVD 
Super Multi, VGA GF 940MX 2GB, HDMI, WiFi, BT 4.0, Gbit LAN, 
webcam, 4 cell batt., SD card reader,, Geantă, 24 luni garanție.

2 30000000-9 Cameră video buc. 1 Camera de conferințe video, pentru mijlocul săli de întâlnire de 
mari dimensiuni, PN 960-001057/989-000171 

3 30000000-9 Switch buc. 1
24-porturi Smart Switch, 24 Gigabit ports including 4 combo SFP 
slots, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 
802.1P Qos, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON

4 30000000-9 Wireless 
Router, buc. 1

Wireless Router, 2.4GHz Dual chain, AP/Bridge/Station/WDS, 
802.11b/g/n, 1 WAN + 4 Gbit LAN, USB, internal antenna, Wireless 
chip model AR9344 600MHz, RAM 128MB, PoE in, PoE out (Ether5), 
RouterOS

5 32324100-1 Televizor color buc. 1

Smart TV 55” Edge-LED Ultra Narrow Design (6.5mm), 4K UHD 
(2160p) / H.265 HEVC, CME 400Hz, contrast 4000:1, 350 cd/m2, 
1x CI+, 4x HDMI (2.0), 1x SCART (Mini), 1x D-Sub (15-PIN), 1 x LAN 
(RJ45), USB Player (JPEG, MP3/MP4, MPEG4, MKV), Hotel Mode 
(PASSIVE), TV-tuner DVB- C/T/T2/S2 (MPEG-4), WiFi Built-IN, DLNA 
1.5, Wireless Display, Boxe, Aluminium Twin-Foot Stand.

6 30237240-3 Camera-IP buc. 2

1/4 progresivă senzor CMOS de scanare produce imagini clare 
și clare IR-cut mecanic Filtru amovibil pentru zi / noapte de 
supraveghere adevărată Standarde și protocoale: Bonjour, TCP / 
IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, 
HTTP, TCP, UDP, 3GPP / ISMARTSP Senzor de imagine: 1/4 scanare 
CMOS Progressive senzor Lens: F2.0, 4,3mm Zoom digital: 10x 
digital Luminozitate minima: 0.5 Lux (0 Lux atunci când IR On) IR 
distanta de lucru: 10 metri (33 picioare) Mecanism de Zi / Noapte: 
IR mecanic Filtru de tăiere detașabil; 12 IR (infraroșu) LED-uri de 
compresie video: Motion JPEG; 4 MPEG frame rate & Rezoluțiile: 30 
upto (NTSC) / 25 (PAL) fps la 640x480, 320x240, 160x120 streaming 
video: simultana Motion JPEG și MPEG-4 (streaming dual)
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

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

referinţă

7 30000000-9 Hardisk buc. 3
Form Factor 2.5 “ Capacitatea unității 1 TB interfață USB 3.0 viteza 
axului 5400 rot / min Dimensiunile fi zice, 80.8x18.8x126 mm, 
garanție 12 luni.

8 30195200-4 Tablă 
interactivă buc. 4

Tablă interactivă SET(Multitouch Board+Multimedia Projector+Projector 
support+connecting cables), Suprafata activa minim 77” diagonala, Aspect 
4:3Rezolutia suprafetei active Minim 30000 × 30000, Specifi catii:Permite scrierea si 
controlul aplicatiilor de pe tabla atat cu degetul cat si cu markerul. Utilizatorii pot 
folosi gesturi simple cu mâna și cu degetul pentru a arunca, roti și apropia obiectele 
de pe suprafața de lucru.Marker inclus ce functioneaza fărăbaterii.Suprafata tablei 
rezistenta la zgaraieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si 
markere cu stergere uscata.Conectare la computer 12 Mbps/USB connection (full-
speed USB 2.0 or USB 3.0).Controlul computeruluiȘ Permite utilizarea tablei si daca 
markerele lipsesc iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, 
chiar si cu degetul. Greutate Max. 24 kg; Garantie minim 2 ani; Accesorii:Suport 
instalare pe perete; Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE. Software inclus. Soft specializat 
pentru cearea si predarea lectiilor/prezentarilor, cu urmatoarele specifi catii minime:
- sa permita scrierea in cerneala digitala folosind fi e un marker , fi e degetul fara 
a mai fi  necesara selectarea unei unelte de lucru de pe bara de instrumente, 
telecomanda sau iconite
- prin interconectarea cu un PC va permite controlul acestuia direct de pe tabla 
interactiva
- tastatura virtuala in varianta standard sau scris manual
- sa permita recunoasterea scrisului de mana si conversia acestuia in text tapat
- functie de editare si modifi care a obiectelor de pe suprafata de lucru direct de pe 
obiect
- sa permita vizualizarea simultana a minim doua pagini
- recunoastere automata a formei geometrice schitate cu mana (triunghi, cerc etc)
- functie de marire a unei suprafete liber alese din spatiul de lucru
- functie de scoatere in evidenta a unor portiuni de pe suprafata de lucru, obiecte 
sau inscrisuri
- sa permita captura imaginii
- functie de inserare a obiectelor din baza de date interna livrata cu softul si din 
alte fi siere din computerul atasat sau chiar internet printr-o operatiune de tip drag 
&drop 
- modifi care a stilului textului si liniilor si de umplere a formelor inchise cu diverse 
culori, nuante graduale, tipare sau grafi ce selectate
- functie de umplere a obiectelor cu efecte de tip stil, culoare, nuante graduale, 
imagini, usor accesibila si utilizabila
- functie de modifi care a dimensiunii, rotire, schimbare a pozitiei obiectelor de pe 
suprafata de lucru
- functie ce permite navigarea de la o pagina la alta in cadrul aceluiasi fi sier de 
prezentare
- functie de sortare a paginilor ce permite mutarea, redenumirea, clonarea, lipirea 
sau stergerea paginilor din fi sierul de prezentare
- functie de grupare si de degrupare a obiectelor de pe suprafata de lucru
- functie de transparenta fundal
- sa permita folosirea de tabele preconfi gurate, inserarea de tabele noi si 
recunoasterea tabelelor desenate cu mana
- functie de grupare a paginilor corelate cu o anumita prezentare si de segmentare 
a acestora pentru o mai buna organizare
- personalizarea paginilor de lucru prin adaugarea de teme, memorarea si alocarea 
acestora la anumite pagini, tuturor paginilor sau doar uneia
-functie de cautare a unui element din galerie cu ajutorul unor cuvinte cheie
- compatibil cu sistemul de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (x32, x64)
- sa permita atasarea de link-uri la anumite obiecte (atasare pagini web, documente 
din fi sierul de prezentare, alte documente din computer) si pagini
- sa permita inregistrarea video individuala a paginilor sau a schitelor/desenelor 
dintr-o pagina;
- posibilitate de inregistrare sunet peste obiecte direct din pagina de lucru
- sa permita convertirea adnotarilor in text sau imagini in fi siere Microsoft Excel, 
Word, PowerPoint si Adobe.
- Web-browser integrat
- aplicatie web ce ofera posibilitatea de a comunica si interactiona cu alti utilizatori 
care folosesc ansamblul interactiv si posibilitatea de accesare de resurse digitale 
aditionale direct din pagina de lucru
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

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

referinţă

- transmiterea fi sierului lucrat, direct din aplicatie, prin email, in formatul proprietar 
si pdf 
- vizualizarea si editarea gratuita, online, a documentelor, din orice locatie, fara 
instalarea softului pe calculator 
- baza de date interna sa contina o colectie de minim 7000 de clip art-uri ce pot fi  
folosite in crearea de prezentari/lectii
- sa ofere acces direct si gratuit la resurse online si materiale de instruire
- sa fi e in limba romana si limbi de circulatie international
- min. 1 licenta ce poate fi  instalata pe minim 4 computere 
- posibilitatea de a primi gratuit cele mai noi versiuni pentru o perioada de min. 12 luni
- functie de creare a hartilor conceptuale
- functie de recunoastere si editare formule
- posibilitatea de a interactiona prin intermediul internet indiferent de ce dispozitiv 
folosesc elevii (tableta, laptop, nettop, netbook, smartphone etc) si pe ce platforma 
ruleaza acestea
 Soft specializat pentru crearea testelor de evaluare, precum si petrecerea online a 
testelor, cu urmatoarele specifi catii minime:
- Compatibil cu platforme de operare Windows si Mac 
- Integrat cu software-ul tablei interactive
- Permite afi sare automata raspunsuri
- Mod anonim, mod mixt
- Permite generarea de rapoarte per participant si per grup prin colectarea 
automata a datelor si stocarea acestora intr-o singura locatie
- Permite managementul grupurilor create
- Permite exportul rezultatelor in formate Excel ( .xls) sau Text (.csv) 
Parametri proiectorului multimedia:
REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200]
LUMINOZITATE 3000 ANSI Lumens
CONTRAST 18.000:1
INTRARI 1 x HDMI in, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x S-Video in, 1 x Composite in, 
1 x Audio In, 1 x USB (service/remote mouse)
CONTROL RS232 9pin, RJ45
IESIRI 1x VGA; 1 x Audio Aut AUDIO 2W
LAMPA 6000/5000/4500 hours (Eco+ / ECO/ Bright Mode)
CULORI EXPUSE 1073.4 Million
RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.626:1, short throw
DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 1.00 – 5.00m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3
CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical
CONSUM DE ENERGIE 235W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 205W Eco+ 
mode < 0.5W Standby mode
SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection
ACCESORII INCLUSE Lens Cover, AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with 
Batteries, Quick Start Card, CD User Manual, Warranty Card
Accesorii pentru setul intreg:
Suport de montare a proiectorului pe perete:
- compatibil cu videoproiectorul
- extensibil de la 535mm pana la 1350 mm
- inaltime ajustabila pe perete pana la 100mm
- rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg
- preasamblat
- confectionat din material durabil
- posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°
- canal pentru cabluri
cablu VGA 10m (male-male connectors)
cablu HDMI 10m (male-male connectors)
Prelungitor USB 3m (male-female connectors)

9 30000000-9 Sistem audio buc. 1

Putere: 75 wați RMS Sateliți: 48 wați RMS (2 x 8 W fata, 16 centru 
W, 2 x 8 W din spate) Subwoofer: 27 wați RMS, o putere totală de 
vârf: 150 wați Răspuns în frecvență: 45 Hz-20 kHz, cabluri Front: 2 
meters, Rear: 5 meters, Center: 2.7 meters Accesorii: Cablu 2 metri.

10 48900000-7 Camtasia 
Studio buc.  1 Camtasia Studio pentru a înregistra activitatea pe ecran sau orice 

ecran și activitatea audio pe calculator, și editare video
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

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

referinţă

11 48900000-7 Sistem de 
operare buc. 21 OS MICROSOFT Win 8.1/Windows10 x64 Russian 1pk DSP OEI DVD

12 48900000-7 MICROSOFT 
Offi  ce365 buc. 5 MICROSOFT Offi  ce365 Home 5 PC

13 48900000-7  buc. 21 Antivirus Internet Security, valabilitate 12 luni

14 22000000-0 Copiator 
multifuncțional buc. 1

Multifunctional laser mono, dimensiune A4 (Printare, Copiere, 
Scanare, Fax), duplex, viteza 35ppm, rezolutie max 600x600dpi, 
memorie 512MB RAM, alimentare hartie 600 coli, limbaj de 
printare UFRII- LT, PCL 5e/6, copiere 35 ppm, DADF 50 coli, scanare 
color rezolutie optica 300 dpi, scanare fata-verso, scan to E-Mail, 
PC (SMB, FTP), fax Super G3 33,6 kb/s, display LCD alb-negru 5 linii, 
interfata: USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet, consumabil: toner EXV50 - se 
comanda separat, optional: Cassette feeding module-AC1, Plain 
Pedestal Type-G1.
Setul de livrare trebuie sa includa un cartus de rezerva original de 
minim 17600 pages(averaging 6% page coverage).

Condiţii obligatorii:

1. Condițiile fi nanțatorului și HOTĂRÎREA nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei 
zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării și de acordare a facilităţilor fi scale 
și vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică și investiţională în derulare, care cad sub incidenţa 
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se exclude aplicarea TVA.

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: vânzare-cumpărare.

10. Termenul și condițiile de livrare solicitat (durata contractului): 30 zile de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 6 luni

12.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, str. Piata Independentei nr. 1.

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreagă

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

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

Documente prezentate obligatoriu:

1 Certifi catul/Decizia de înregistrare a 
întreprinderii.

emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale), (copie confi rmată 
prin semnătură și ștampila ofertantului)

Obligatoriu

2 Informaţii generale despre ofertant 
sediul ofertantului și al fi lialelor acestuia, 
confi rmate prin semnătură și ștampila 
ofertantului - original

Obligatoriu

3 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanţ

copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

4 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional 

copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

5 Certifi cate de garanție pentru bunurile solicitate copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

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

7 Garanția pentru ofertă Conform formularului F 3.2 din documentația 
standard, IPO 15.1; FDA 15.1, 15.2 Obligatoriu

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

9 Certifi cat de proveniență a bunului, eliberat de 
producător Pentru fi ecare poziție din bunurile solicitate Obligatoriu

10 Oferta Original, Conform formularului F 3.1 din 
Documentația standard Obligatoriu

Documente facultative, prezentate la solicitarea lor ulterioară:

1
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

La solicitare

2
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;

La solicitare

3 Certifi cat care confi rmă modalitatea și criteriile 
de calculare a preţului original – eliberat de Participant; La solicitare

4 Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile 
și serviciile propuse, 

confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului La solicitare

5 Recomandaţii original La solicitare

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

a) Denumirea autorităţii contractante: 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

MD 3909 or. Cahul; 

Piața Independenței 1; 

etajul 2, biroul 229; 

tel: 0299 2-08-80, 0299 2-24-81, Fax: 0299 2-47-52; 

e-mail: rectorat@usch.md

b) Numele și funcţia persoanei responsabile: Coltuc Ilia

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

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

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

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



78

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2217 MARTIE 2017, VINERI

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

- pînă la: 11:00

- pe: 07.04.2017

Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, 

Str. Piața Independenței 1, MD 3909 or. Cahul, 

etajul 2, biroul 229. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

23. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 3%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Universității de Stat „B. P. Hasdeu”, cu nota “Garanția pentru 
ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul;

 IBAN:MD46ML000000002251148130

 Banca:BC „Moldincombank”SA

 Adresa poştală a băncii: or.Cahul,

 Cod:MOLDMD2X348

 Cod fi scal:1007603002825. 

24. Garanţia de bună execuţie a contractului:: 5%.

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

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

 Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 661 055
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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 304-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Gura Camencii, R-nul Floresti

2. IDNO: ___100760100914

3. Tip procedură achiziție: _Concurs prin cererea ofertei de pret

4. Obiectul achiziției: ___Autoturism_________

5. Cod CPV: _34110000-1_

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

conform necesităţilor _Primaria Gura Camencii
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

Bugetul local
[sursa banilor publici]

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 34110000-1 Autoturism  Buc.  1 • ANUL PRODUCERII – 2017 (automobil nou)
• Tara de origine - EU
• Forma caroseriei – sedan
• Nr. de locuri – 5
• Volumul de lucru – pina la 1000 cm3
• Puterea (c.p.) max – 74-75
• Petrol – 95
• Forma motorului – motor pe benzină indirect multipunct, EURO6
• Volumul rezervuarului – 50
• Viteza maximă – 150 km/h
• Consum maxim l/100km
 - Urban – 6,6-7,0

- extra-urban – 4,6-5,0
- ciclu complet – 5.4-5,6

• Transmisie – mecanica 5+1 trepte
• Lungimea auto – 4340 - 4350mm
• Înălţimea auto – 1510 - 1520mm
• Lăţimea max – 1730 - 1740 mm
• Emisie CO2 (g/km) max – 137-140
• Volum portbagaj max – 510-515 litri
 Direcţie asistată hidraulic
• Aer condiţionat
• Comandă reciclare aer
• Proiectare de ceata
• Antidemaraj electronic
• ABS Bosch 8.1, repartitor electronic de franare si AFU
• ASR+ESP (sisteme de control al tractiunii)
• Airbag frontal şofer si pasager (cu deconectare manuală)
• Airbag lateral şofer si pasager
• Inchidere centralizata cu telecomanda
• Radio CD/MP3 + USB + Bleutooth
• Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime
• 3 centuri de siguranta spate cu fi xare in 3 puncte
• Display electronic
• Reglaj a farurilor din interior
• Retrovizoare exterioare cu reglaj electric interior
• Jante de otel 15”
• Roata de rezervă – în complect
• Protectie la motor din otel
• Clearence marit
• Suspensie intarita
• Bare de protecţie în culoarea caroseriei
• Set covoroase cauciuc
TERMEN DE GARANTIE – 3 ani cu limita de parcurs 100000 km
3 ani la vopsea si lac
6 ani la perforarea caroseriei prin coroziune
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: ____30 zile s.Gura Camencii

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

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

1 Oferta Original confi rmata prin aplicarea stampilei Obligatoriu

2 Extras din registru de stat Copia la certif.de 
inregistrare Copia confi rmata prin aplicarea stampilei obligatoriu

3 Licență de activitate Copia confi rmata prin aplicarea stampilei obligatoriu

4 Informații genetale despre ofertant Copia confi rmata prin aplicarea stampilei obligatoriu

5
Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor , contribuțiilor eliberat de 
inspectoratul fi scal

Original confi rmata prin aplicarea stampilei obligatoriu

6 Descrierea tehnică a automobilului Original confi rmata prin aplicarea stampilei obligatoriu

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

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

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

Confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

11
Declaraţie privind situaţia personală a 
operatorului economic (F3.5) original – eliberată de Participant , Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: _Primaria Gura Camencii

b) Adresa: _RL.Floresti s.Gura Camencii

c) Tel: 0250 43-6-01, 069912876

d) Fax: 0250 43-6-01

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

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Țugui Vadim

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: 27.03.2017

- pe adresa: Primaria Gura Camencii Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: Pretul cel mai mic pe pozitii

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
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- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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: 158 000,00
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Cererea ofertelor de prețuri 305-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pruteni, raionul Fălești;

2. IDNO: 1007601002153

3. Tip procedură achiziție: COP;

4. Obiectul achiziției: Lucrările de reparație a drumurilor locale din s. Pruteni, com. Pruteni, raionul 
Fălești;

5. Cod CPV: 45233142-6;

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparație a 
drumurilor locale din s. Pruteni, com. Pruteni, raionul Fălești 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei com. Pruteni, raionul Fălești
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local;

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 achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45233142-6
Lucrari de reparație a drumurilor 
locale din s. Pruteni, com. Pruteni, 
raionul Fălești

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

Lista cu cantitățile de lucrări se anexează.

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni]: 2 luni 
de la înregistrarea contractului;

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

13.  Locul executării lucrărilor: s. Pruteni, raionul Fălești;

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă;

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : Cel mai scăzut preț.

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

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului : nu se aplică.
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18. Documentele/cerinţele de califi care/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

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

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

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

7
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

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

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

9 Manualul calității Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

10 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pruteni;

b) Adresa: s. Pruteni, raionul Fălești;

c) Tel: 0(259) 66-6-36, 66-8-82, mob: 069771366

d) Fax: 0(259) 66-8-82

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

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ion Severin – Primarul com. Pruteni

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

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

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00
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- pe: 30.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Primăria com. Pruteni, s. Pruteni, raionul Fălești;

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

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

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

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

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 668 688,78 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 306-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Răspopeni

2. IDNO: 1007601004548

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 - Primăriei Răspopeni

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară aprilie-iunie 2017, este alocată suma necesară 
din: buget local.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

01 03211300-6 Orez , boabe kg 70 șlefuit întreg calitatea I în ambalaj cîte 1 kg 
GOST 6292-93

02 15613300-1 Hrişcă kg 45 boabe întregi, în ambalaj cîte 1 kg 
GOST 5550-74

03 03212213-6 Mazăre șlefuită întreagă kg 45 în ambalaj cîte 1 kg PT MD 
GOST 67-38869887-003:2005

04 03211000-4 Crupă de orz kg 50 în ambalaj cîte 1 kg GOST 578-60

05 15221000-3 Peşte ,,Hec,, fără cap 1 nu mai 
puțin de 0,3kg kg 180 fără cap GOST 20057-96

06 15530000-2 Unt 72.5pr produs RM 200 gr 
pachet kg 105 din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsime, 

fără adaos de grăsimi vegetal GOST 37-91

07 15612100-2 Făină de grîu, calitate superioară kg 50 calitate superioară SM 202:2000

08 30237280-5 Sare iodată Pachet1 kg kg 25 în pachet de polietilende 1 kg 
GOST 13830-97

09 15000000-8 Oţet de masă 6% buc. 18 ambalat stisla 0,5 litru

10 15821200-2 Biscuiţi de ovas kg 40 ambalat în cutie de cardon cîte 3kg 
GOST 24901-89

11 15811500-1 Covrigei cu mac ,,Franzeluţa,, kg 30 ambalat în cutie de carton

12 15842100-3 Cașcaval 45% cu chiag tare prod. 
RM kg 50 45% grăsime SM 218:2001

13 15831000-2 Zahăr tos –moldovenesc calitate 
superioară kg 250 din sfeclă în saci cîte 50 kg GOST 21-94

14 39221130-7 Soda de masa 500gr buc. 6 GOST 2156-76

15 15625000-5 Crupă de griş kg 40 în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97

16 15331462-3 Mazăre verde conservată buc. 120 cu bob zbîrcit în borcane de 720gr 
GOST-15842-90

17 15332290-3 Majiun de mere 840gr buc buc 50 Sterilizat, calitate superioară în borcane de 
sticlă

18 15131310-1 piept de găină refrigerat fără os 
și grăsimi kg 100 GOST 25391-82
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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

19 15131230-6 Macaroane ,,Racuste ’’ - 
Franzeluţa kg 60 calitate superior. Clasa I, grupa V 

GOST 875-92

20 15850000-1 Macaroane ,, Spicuşor’’ - 
Franzeluţa kg 20 calitate superior. Clasa I, grupa V

 GOST 875-92

21 39221130-7 Frunză de dafi n 10gr buc 20 ambalat în pachet de 10 gr

22 15872100-2 Piper negru 10gr buc 10 ambalat în pacet de 10 gr

23 15331428-3 Pastă de tomate 720gr borcan buc 55 25%, calitatea I în borcan cu greutatea de 
720 gr SM 247:2004

24 15863200-7 Ceai ,,Lipton’’la pliculeţ buc 20 Calitate superioară, ambalat în cutii de 
180 gr

25 03211000-4 Fulgi de ovăs calitate superioară buc. 45 în ambalaj cîte 1 kg GOST 21149-93

26 03142500-3 Oua de gaina (dietice) buc 3400 de masă, dietice categoria B cu greutatea 
nu mai mică de 63 gr. SM-89:1997

27 15811100-7 Pîine din făină de grîu 
(feliata,ambalata) buc 15401500 calitate superioară 

(0,500 kg)bucata

28 15811100-7 Pîine din făină de secara 
(feliata,ambalata) buc 60 calitate superioară 

(0,500 kg)bucata

29 15500000-3 Lapte pasteurizat 2.5% litru 1400 2,5% în pachet de polietilenă 
1,0 L GOST 13277-79

30 15541000-2 Brînză proaspătă de vaci 9% 
prod. RM kg 176 9%, pungă de 2 kg 

PT MD 67-00400053-058:2006

31 15512100-1  Smîntînă 20% prod. RM L 48 20% în pachet de polietilenă 
0,5 L TU 10.02.789.09.89

32 15500000-8 Chefi r -2,5% în pachete de 
polietilenă 0,5L prod. RM L 1700 2,5% în pachet de polietilenă 

0,5 L GOST 4929-84

33 15421000-5 Ulei din semințe de fl oarea 
soarelui mold nerafi nat L 45 din semințe de fl oarea soarelui mold

34 15110000-2 Carne proaspătă(Porc) fara oase/
grăsimi kg 330 Categoria I

35 15110000-2 Carne proaspătă(Vită) fara oase/
grăsimi kg 130 Categoria I

36 15300000-1 Cartofi  roada 2016 mold kg 1150 Calibrați Ф 5-8cm

37 15300000-1 Sveclă roşie roada 2016 mold kg 85 Calibrați Ф 8-12cm

38 15300000-1 Morcov roada 2016 mold kg 50 Calibrați lungimea Ф 14-18cm

39 15331140-0 Varză roada 2016 mold kg 550 Calibrați Ф 15-18cm

40 15300000-1 Ceapă roada 2016mold kg 110 Calibrați rotundăФ 5-8cm

41 15841300-8 Cacao pudră neîndulcită kg 3 ambalat în pachete de polietilenă,100 gr.

42 03222115-2 Stafi de kg 5 GOST 22-94

43 15320000-4 Suc in asortiment ,,Vita,, L 250 Ambalat in pachet 

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

-  Produsele alimentare se vor livra la comanda instituțiilor preșcolare separat, însoţite de certifi cate 
de calitate,facturi fi scale, nu mai tîrziu de orele 12.00:

-  Produsele cu termen de valabilitate mai mare-o dată pe lună.

-  Produsele cu termen de valabilitate mai mic-de două ori pe lună.
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-  Produsele cu termen de valabilitate mic-de două ori pe săptămînă.

 __________________________________________________________________

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

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

1 Oferta Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

2 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind datoriile la buget şi Fondul Social 

Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie.eliberat de banca deţinătoare de cont Da

4 Situaţia fi nanciară (pe baza datelor din ultimul 
bilanţ) 

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

5 Informaţii generale despre ofertant (sediul 
ofertantului şi al fi lieleor acestuia) 

Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

6 Copia certifi catului de înregistrare a întreprinderii 
emis de către Camera Înregistrării de Stat.

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

7 Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare Copia. Semnată şi ştampilată de participant Da

8 Autorizaţie sanitară de funcţionare Copia. Semnată şi ştampilată de participant Da

9 Paşaportul sanitar al transportului Copia. Eliberată de CS Publică. Semnată şi 
ştampilată de participant Da

10 Certifi cat de conformitate
Copia. Eliberată de Organizmul Naţional de 
Verifi care a conformităţii produselor. Semnată şi 
ştampilată de participant

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Răspopeni

b) Adresa: s. Răspopeni, r-l Șoldănești

c) Tel: 027293384

d) Fax: 027245236

e) E-mail: primariaraspopeni@rambler.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Primar-Gonța Nicolae

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: 27.03.2017

- pe adresa: s. Răspopeni, r-l Șoldănești-sediul Primăriei

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai mic pe poziţii.

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

12.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau
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- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 160000,0 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 307-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __Primaria s.Loganesti___

2. IDNO: __1007601005785____

3. Tip procedură achiziție: __bunurilor prin cererea ofertelor de pret_____

4. Obiectul achiziției: __produse alimentare ___

5. Cod CPV: _15000000_-8

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

conform necesităţilor ____ Primaria s.Loganesti ____________
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

[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 15000000_-8 Crupe de hriscă kg 140

2 15000000_-8 Crupe de grîu kg 140

3 15000000_-8 Crupe de griș kg 140

4 15000000_-8 Crupe de ovăz kg 140

5 15000000_-8 Crupe de orz kg 140

6 15000000_-8 Crupe de porumb kg 140

7 15000000_-8 Crupe de mei kg 140

8 15000000_-8 Paste făinoase kg 145 spicușor

9 15000000_-8 Paste făinoase kg 145 scoică

10 15000000_-8 Orez kg 140

11 15000000_-8 Mazăre uscată kg 128 Boabe șlefuite (produs autohton)

12 15000000_-8 Mazăre conservată kg 128

13 15000000_-8 Făina de grîu kg 643

14 15000000_-8 Tomat kg 120

15 15000000_-8 Magiun kg 156

16 15000000_-8 Unt kg 643 72,5% Tulcinca

17  15000000_-8 Cașcaval kg 160 Rosiiskii

18  15000000_-8 Brînză de vaci kg 1200

19  15000000_-8 Ulei l 290 Floris 5 l

20  15000000_-8 Sare iodata kg 700

21  15000000_-8 Zahăr kg 1287 Produs autohton

22  15000000_-8 Pește congelat kg 1447 Hec(fara cap)
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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

23  15000000_-8 Piept de pui kg 2146 Produs autohton

24  15000000_-8 Biscuiți kg 321

25  15000000_-8 Oțet l 120

26  15000000_-8 Ceai buc 3600

27  15000000_-8 Ouă buc 2284

28  15000000_-8 Carne de vită kg 1072 Produs autohton

29  15000000_-8 Lapte l 7239

30  15000000_-8 Chefi r l 7239

31  15000000_-8 Smîntînă kg 160

32  15000000_-8 Cartofi kg 6114

33  15000000_-8 Morcov kg 1500

34  15000000_-8 Ceapă kg 1185

35  15000000_-8 Sfecla rosie kg 1500

36  15000000_-8 Varza kg 2250

37  15000000_-8 Rosii kg 117

38  15000000_-8 Castraveti kg 50

39  15000000_-8 Ardei dulci kg 117

40  15000000_-8 Fasole kg 200

41  15000000_-8 Fructe diferite kg 1980

42  15000000_-8 Pîine kg 1620 Franzela 0,450 kg

Livrare gratuita de catre vînzător

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

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

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

1 Oferta copie сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului,conform anexei Da

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

copie сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului,conform anexei Da

3 Licența de activitate și anexa copie сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului,conform anexei Da

4 Informații generale despre ofertant
Sediul ofertantului și fi lialelor acestuia 
,сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului

Da

5 Asigurarea cu personal de specialitate сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului Da

6 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilant 

copie сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului Da

7 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public National

copie сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului Da

8 Certifi cat de calitate a produselor copie сonfi rmată prin semnătură și ștampilă 
ofertantului Da

9 Alte informații
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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: _ Primaria s.Loganesti _____

b) Adresa: __s.Logănești r-nul. Hîncești___________________

c) Tel: _026957287

d) Fax: _026957238_

e) E-mail: primarialoganesti@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gajiu Liudmila,Contabil-șef__

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 27.03.2017

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic].

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

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

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 390 000,00
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Cererea fertelor de prețuri 308-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională nr.5, mun.Bălţi

2. IDNO:1008602002261 

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri 

4. Obiectul achiziţiei: Lucrări de renovare interioare în blocul de studii

5. Cod CPV: 45453100-8

6. Data publicării anunțului de intenție: ___________________________

Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Lucrărilor de renovare interioare în blocul de studii ȘP.5, m.Bălţi
 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Școala Profesională nr.5, mun.Bălţi
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Reparaţii curente bugetul de Stat pe anul 2017

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

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de 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 45453100-8 Lucrări de renovare interioare în blocul 
de studii conform caietului de sarcini Conform listei cantităţii de lucrări

9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 5 luni 

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.08.2017

13.  Locul executării lucrărilor: Blocul de studii, coridor,contabilitate, vestiar, hol-sala sportivă

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică
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18. 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 rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

2. Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specifi caţia parametrilor 
tehnici solicitaţi în caietul de sarcini.

Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului.

Da

3.
Certifi cat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de stat al persoanelor 
juridice.

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

4. Licenţa de activitate Copia.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

5. Informaţii generale despre ofertant Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

6. Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implimentarea contractului

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

7.
Declaraţie privind dotările specifi ce, utilajul 
și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

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

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională nr.5

b) Adresa: mun.Bălţi,str.I.Franco 15

c) Tel: 0 231 7 23 32 / 079012581

d) Fax: 0 231 7 05 17

e) E-mail: spp5@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gangan Mihail

Setul de documente poate fi  obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 
Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: spp5@mail.ru 
În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 11:00
- pe: 27.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Școala Profesională, mun.Bălţi, anticameră

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

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

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în 
care se cere sau se indică „Nu se cere”]

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 208333,33 lei
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Cererea fertelor de prețuri 309-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională,or. Ştefan Vodă

2. IDNO: 1007601000517

3. Tip procedură achiziţie: Cererea oertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: mobilă pentru căminul şcolii 

5. Cod CPV: 39100000-2

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării 
mobilierului pentru căminul şi cantina şcolii

 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Şcolii Profesionale din or. Ştefan Vodă
 [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 următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă
Altă informaţie

1 39122100-4
Dulap de haine cu 
2 uşi p-u cămine 
de elevi

buc 32 Materialul – PAL laminat cu 
grosimea 18 mm

Dimensiunile sunt 
indicate în anexa 1 fi g. 1

2 39143110-0 Paturi pentru 
cămine de elevi buc 100

Materialul șezlong metal, 
speteze din PAL laminat cu grosi 
mea 18 mm cu picioare de metal

Dimensiunile sunt 
indicate în anexa 1 fi g. 2

3 39143123-4 Noptiere pentru 
cămine de elevi buc 50 Materialul – PAL laminat cu 

grosimea 18 mm
Dimensiunile sunt 
indicate în anexa 1 fi g. 3

4 39113500-2 Taburete pentru 
cămine de elevi buc 100 Cadru metallic vopsit cu vopsea 

polimerică
Dimensiunile sunt 
indicate în anexa 1 fi g. 4

5 39121200-8 Mese pentru 
cantina şcolii buc 30

Blat din PAL laminat dublat, 
baza mesei – din metal vopsit cu 
vopsea polimerică

Dimensiunile sunt 
indicate în anexa1 fi g. 5

6 39112000-0 Scaune pentru 
cantina şcolii buc 120

Cadru metallic vopsit cu vopsea 
polimerică, şezu tul din placaj + 
buretă, tăpiţat cu piele eco

Dimensiunile sunt 
indicate în anexa1 fi g. 6

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: În perioada lunelor: martie -aprilie 
2017 în or. Ştefan Vodă.
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Oferta original - confi rmat prin ştampilă şi semnătura 
participantului da

2 Certifi catul de înregistrare a întreprinderei emis 
de Camera Înregistrării de Stat

copia confi rmată prin ştampilă şi semnătura 
participantului da

3 Informaţii generale despre ofertant original confi rmat prin ştampilă şi semnătura 
conducătorului da

4 Lista fondatorilor operatorilor economici nume, prenume, cod personal da

5 Certifi cat de conformitate a mărfi i copia confi rmată prin ştampilă şi semnătura 
conducătorului 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. 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: Școala Profesională, or. Ștefan Vodă

b) Adresa: str. 31 august 12, or. Ștefan Vodă;

c) Tel: 024223439;

d) Fax: 024223439;

e) E-mail: spstefanvoda@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Arpenti Boris, director

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

- pînă la: ora 1100 

- pe: data de 27.03.2017 

- pe adresa: Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă, str. 31 august, nr. 12, anticamera, et.2. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut şi îndeplinirea cerinţelir tehnice pe poziţii.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de 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 : mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 212000,00
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Cererea ofertelor de prețuri 310-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Mereni, r-nul Anenii Noi

2. IDNO: 1008601000020

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare  

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse alimentare

conform necesităţilor Primăria s. Mereni, r-nul Anenii Noi

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15112000-6 Pulpe de pui (fără spată) kg 600 GOST 26930-86
Racita,produs autohton

2 15112000-6 Piept de pui (dezosat) kg 600 GOST 9793-74 Racita,produs autohton

3 5112000-6 Pulpă de porc (fără grăsime) kg 600 GOST 26930-86 Racita,produs autohton

4 15112000-6 Tocătură de pasăre kg 600 GOST 10444,15-94 Racita,produs autohton

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Grădinița de copii „Andrieș”s. 
Mereni, conform grafi cului de livrare. (3 ori /săptămînă)

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 
participantului

Obligatoriu

2. Certifi cat de atribuire 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 R.M

Obligatoriu

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

5. Oferta de preț Confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere ConformF3.4 din Documentația Standard Obligatoriu

7 Autorizația Sanitar-veterinară de funcționare a 
agentului economic participant Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

8 Autorizația Sanitar-veterinară pe unnitate de 
transport sau Pașaport sanitar al transportului

Copie confi rmată prin semnătura și ștampilată 
de participant. Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

9 Lista Fondatorilor, operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

10 Certifi cat de deținere a abatorului sau Contract 
cu asemenea abator(pentru pozițiile carne) Original- eliberat de participant Obligatoriu

11 Certifi cat pentru confi rmarea capacității 
executării calitative a contractului de achiziție

Original- eliberat de Participant, care refl ectă 
următoarea informație: experiența acumulată, 
performanțele

Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Mereni

b) Adresa: s. Mereni, r-nul Anenii Noi, str. Ștefan cel Mare, 93

c) Tel: 0-265-54-328

d) E-mail: primaria@mereni.md

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ludmila Colesnic - Viceprimar

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: 27.03.2017

- pe adresa: r-nul Anenii Noi,s. Mereni, str. Ștefan cel Mare, 93, Primăria 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut, pe poziții.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 120 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 311-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Codreanca

2. IDNO: 1007601006014

3. Tip procedură achiziție: Achizitii bunuri prin cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare

5. Cod CPV: 158000000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare pentru 
gradinitele din primarie 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Institutiilor prescolare din primaria comunei Codreanca
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15511100-4 Lapte pasterizat pînă la 2% lit 2000 Cert.de calitate cert.de conform.
Cert sanit ., vetir.

2 15551310-1 Chefi r 0,5 l 2 % pac 2600 Cert.de calitate cert.de conform.
Cert sanit ., vetir

3 15512100-1 Smîntînă 15 % 350 gr cut 530 Cert.de calitate cert.de conform.
Cert sanit ., vetir

4 15542100-0 Brînză de vaci kg 700 Cert.de calitate cert.de conform.
Cert sanit ., vetir

5 15551310-1 Iaurt natural cut 2400 Cert.de calitate cert.de conform.
Cert sanit ., vetir

6 15111100-0 Carne de viţel fara oase kg 100 Cert.de calitate cert.de conform.
Cert sanit ., vetir

7 15112120-3 Carne de curcan refrigerată kg 100 Cert.de calitate cert.de conform.
Cert sanit ., vetir

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Saptaminal, satul Codreanca 
gradinita si satul Lupa-Recea gradinita 

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

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

document Obligativitatea

1 Certifi cat de inregistrare obligatoriu

2 Extras din registru oblifgatoriu

3 Ultimul raport fi nanciar obligatoriu

4 Certifi cat de conformitate a produselor alimentare obligatoriu

5 Certifi cat de calitate a produselor alimentare obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de 

document Obligativitatea

6 Autorizatie de functionare obligatoriu

7 Date despre participant obligatoriu

8 Certifi cat sanitar la transportul,care transporta produselor obligatoriu

9 Certifi cate sanitare p/u produsele alimentare obligatoriu

10 Autorizatie sanitar vetirinara obligatoriu

11 Certifi cat privind rechizitele bancare ale clientului obligatoriu

12 Certifi cat de inofensivitate 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: Primaria com.Codreanca

b) Adresa:s.codreanca raionul Straseni

c) Tel: 023775388

d) Fax: 023775236

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

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ceban Natalia

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: 10-00

- pe: 27.03.2017

- pe adresa: s.Codreanca localul primariei biroul secretarului consiliului

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau 
prețul cel mai scăzut]. Cel mai mic pret la produse calitative

11. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 75540 lei md 
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Cererea ofertelor de prețuri 312-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primăria comunei Mileștii Mici_

2. IDNO: __1008601001072___

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  ____primăriei comunei Mileștii Mici____

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15112130-6 Pulpe congelate amb la 1 kg kg 270 GOST 25391

2 15112130-6 Fileu pui congelat ambla 1 kg kg 580 GOST 25391

3 15111100-0 Carne de vitel cong amb la 1 kg kg 200

4 15220000-6 Peşte cong.Hec f/cap amb. la 1 kg kg 370 Gost20057-96

5 15625000-5 Crupe de griş amb. 1 kg c/s kg 60 gost 26791-89

6 15613319-7 Crupe de grîu amb. 1 kg c/s kg 60 GOST 276-60

7 15612210-6 Crupe de porumb amb la 1 kg c/s kg 60 GOST 26791-89

8 15613300-1 Crupe de mei amb. la 1 kg c/s kg 35

9 15614000-5 Orez rotund amb. la 1 kg c/s kg 70 gost 6292-93

10 15613380-5 Fulgi de ovăs amb. la 1 kg c/s kg 50 gost 26791-89

11 15613300-1 Hrişcă amb. la 1 kg c/s kg 105 ptmd67-38869887-006

12 15613300-1 Fulgi de arpacaș întreg amb la
1 kg c/s kg 30

13 15850000-1 Paste făinoase Spicușor amb. 
la 1 kg c/s kg 50 GOST 51865-2002

14 15850000-1 Paste fainoase Cornișor amb. 
la 1 kg c/s kg 70 GOST 51865-2002

15 15331132-1 Mazăre uscată jumatati amb. la 1 kg c/s kg 75 GOST 6201-68

16 15331462-3 Mazăre verde borcan de sticlă 720 gr borc 20 gost15842-90

17 15543400-0 Brînză tare amb 1 kg 45 %  kg 90 GOST 15544000-5

18 15511100-4 Lapte pasteriz 1,5% pac poliet 1 L litri 2450 GOST 13277-79

19 15512000-0 Smîntînă 10% pac polietilen 0,5 L  pac 160 GOST 6110507-2010

20 15542000-9 Brînză 5 % pac polietilenă 0,5 kg pac 710 GOST 3858-2269

21 Chefi r bio 1 % pac polietile 0,5 L pac 570

22 15551310-1 Iaurt natural 1,5 % pac plieti 0,5L pac 380

23 15530000-2 Unt 82,5% pachet de hîrtie 200 gr pac 1170 GOST 37-91
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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

24 03142500-3 Ouă proaspete cu ștampilă buc 4220 sm-8996

25 15313000-5 Cartofi  amb. la 5 kg kg 1600

26 15331000-7 Ceapă uscată amb la 5 kg kg 310

27 15331000-7 Morcov proaspăt amb. la 5 kg kg 360

28 15331000-7 Sfeclă roşie proaspăt amb. la 5 kg kg 210

29 15331420-4 Varză proaspătă amb. la 5 kg kg 300

30 15331100-8 Dovlecei proaspeți amb. la 1 kg kg 75

31 15331100-8 Conopidă proaspătă amb. la 1 kg kg 60

32 Ardei dulci proaspeți amb la 1 kg kg 50

33 15331110-1 Țelină rădăcină amb la 1 kg kg 17

34 Ceapă verde amb la 1 kg kg 10

35 Mărar proaspăt amb la 1 kg kg 15

36 15870000-7 Marar uscat amb pac 10 gr buc 80

37 Pătrunjel proaspăt amb la 1 kg kg 25

38 15871260-4 Pătrunjel uscat amb pac 10 gr buc 80

39 15331110-1 Pătrunjel rădăcină amb. la 1 kg kg 15

40 Lămîi amb la 1 kg kg 14

41 03222321-9 Mere Golden amb la 5 kg kg 900

42 15842400-6 Banane amb. la 1 kg kg 140

43 Cireșe proaspete amb la 1 kg kg 80

44 15321000-4 Suc de mere tetrapac amb pac 1 L litri 720

45 15322100-2 Suc de roșii tetrapac amb pac 1 L litri 120 SM 183-2003

46 15331400-1 Roșii conservate în suc borc sticlă 3 L borc 168

47 15331410-4 Fasole conservate borc
 sticlă 0,7 kg borc 60

48 15332250-1 Magiun de mere borc sticl 0,7 kg borc 62

49 15332290-3 Gem de fructe borc de sticl 0,7 kg borc 48

50 Ulei nerafi nat 1 L presat la rece litri 125

51 15871000-4 Oțet sticlă 1L sticle 20

52 15421000-5 Borș Clasic pac 10 gr pac 50

53 15891410-7 Borş de casa la sticlă 1 L sticle 50 GOST 1129-93

54 15872400-5 Sare iodată amb la 1 kg kg 50 SM 1004

55 Sare simplă amb pac 1 kg kg 10 GOST 13830-97

56 15831000-2 Zahăr amb. la 1 kg kg 100

57 15891410-7 Ceai de lămîie amb cutie 100 pac cutii 35

58 15841000-5 Cacao amb pac 100 gr pac 5 SM 1004

59 15872200-3 Vanilină amb. pac 2 gr pac 40

60 Praf de copt amb pac 10 gr pac 50

61 15898000-9 Drojdie presată 50 gr buc 40

62 15612120-8 Pesmeți amb pac 500 gr pac 40

63 15612100-2 Făină de grîu amb 2 kg c/s kg 130
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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

64 15811100-7 Pîine din făină de grîu fortifi cată cu Fe 
și acid folic c/s  buc 1570 GOST 52189-2003

65 15811100-7 Pîine de secară c/s buc 800

66 15821200-1 Biscuiți fără grăsimi hidrogenizate amb 
la 1 kg kg 40

67 15810000-9 Covrigei cu mac amb pac 0,5 kg kg 78

68 Halva amb pac 2 kg kg 26

69 Miez de fl oarea soarel amb 
pac 200 gr pac 35

70 Miez de nuci amb. la 0,5 kg kg 12

71 15332410-1 Fructe uscate amb.la 1 kg kg 55

72 15332412-5 Stafi de amb. pac 200 gr pac 60

73 15880000-0 Semințe de susan amb pac 200 gr pac 35

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: _zilnic după solicitare Gr. Mileștii 
Mici, și Gr. Piatra Albă

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 Obliga-
toriu

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

obligatoriu

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

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

5 Oferta de preț confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

6 Certifi cat de conformitate sau Declarația de 
conformitate – pentru produsele lactate

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

obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard obligatoriu

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

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

10 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport sau Pașaport sanitar al transportului

copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant obligatoriu

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

12 Certifi cat de deţinere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator (pentru pozițiile carne) original – eliberat de Participant obligatoriu

13 Certifi cat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu )

copie -confi rmat prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

14
Confi rmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

15

Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii sau contract cu asemenea laborator 
(pentru produse de panifi cație)

original – eliberat de Participant obligatoriu

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

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

obligatoriu

17
«Certifi cat de inspecție a calității cerealelor și a 
derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

18
Sistemul de Managment al Calității și Siguranța 
Alimentelor(pentru produsele de origine 
animalieră)

SM GOST R 51705.1: 2002 Facultativ

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 comunei Mileștii Mici_______

b) Adresa: _s. Mileștii Mici, rn. Ialoveni________________________________

c) Tel: __026868236____________

d) Fax: _026868236_____________

e) E-mail: _milestiimiciprimaria@rambler.ru____________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Demian Valentina, responsabil achiziții publice

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: 27.03.2017

- pe adresa: _s. Mileștii Mici, Primăria____

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: ____Cel mai scăzut preț_pe poziții________

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile_____________

12.  Garanția pentru ofertă: __Nu se cere___________________

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa ,___________ cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea 
ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii ______________

(b) datele bancare _________________ 

(c) codul fi scal ____________________



106

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2217 MARTIE 2017, VINERI

(d) contul de decontare ______________

(e) contul trezorerial ________________

(f) contul bancar ___________________

(g) trezoreria teritorială _____________

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Primăria comunei Mileștii Mici

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 300000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 313-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pașcani

2. IDNO: 1007601009945

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Procurarea Autoturismului

5. Cod CPV: 34110000-1

6. Data publicării anunțului de intenție:

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

Procurarea Autoturismului
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei com. Pașcani 
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local

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

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 34110000-1 Procurarea 
Autoturismului

buc 1 Tip caroserie-sedan
Capacitatea motorului 800-900cm3
Carburant –Benzina
Cutie de viteza -automat Easy-r min 5+1 trepte
Tractiune –fata
Nivel de depoluare-Euro 6
Numarul de locuri-5
Puterea maxima motor-min85cp
Roti-R15
Consum carburant –urban max.5.8 L/100KM extra 
–urban max.4.7L/100KM
Capacitatea de rezervor –min 50L
Masa maxima autorizata-max.1600kg
Dimensiunea automobilului-lungime 4300mm-
4400mm,latime 1700mm-1750mm
Culorera –vopsea ne metalizata 
Confort –aier conditionat ,computer de bord 
proectare de ceata geamuri electrice fata 
Garantie-min 3 ani cu limita 100000km
Anul fabricatiei-2016/automobile nou

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De bunuri.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1.5 luni
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13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

14.  Locul executării lucrărilor. Primaria com.Pascani

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:

a) Experietnta similara

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

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

2 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii/extras 
din Registru de Stat al persoanelor juridice

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

3 Licenta de activitate Original . Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

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

5 Descrierea tehnica Original . Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

6
Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Pașcani

b) Adresa: s.Pașcani r-nul Criuleni

c) Tel: 060059510 / 024830237

d) Fax: ______________

e) E-mail:dragos2018@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Chirita Dragos 

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:dragos2018@mail.ru

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

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

- pînă la: 11:00

b) pe: [data] 27.03.2017

c) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]Primaria com.Pașcani s.Pașcani r-ul Criuleni

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

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

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

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0%. în formă de: 

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; Primaria com.Pascani

(b) datele bancare [indicaţi];Ministerul-Finantelor-Trezoraria de Stat 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 1007601009945

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD44TRPDAS315110A10712AB

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].MFTC Criuleni

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]: __%. [se completează doar în cazurile în care în care se 
cere sau se indică „Nu se cere”]

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: 208 333.34 
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Cererea ofertelor de prețuri 314-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă

2. IDNO: 1007601000517

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru cantina şcolii

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării 
Produselor alimentare pentru cantina şcolii

 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Şcolii Profesionale, or. Ştefan Vodă
 [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 următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15831000-2 Zahăr tos kg 200 din sfeclă.de calitate standart, în sac, cîte 
50kg/sac, GOST 21-94

2 15850000-1 Paste făinoase kg 150 de categoria I, , GOST 875-92
3 03221400-0 Varză proaspătă kg 400 De calitatea superioară

4 03212213-6 Mazăre şlefuită kg 50 Întreagă sau semi fărmată, Calitatea I în sac,cîte 
25 kg/sac PT MD 67-38869887-003:2005

5 15411100-3 Ulei de fl oarea soarelui kg 100 rafi nat dezodorizat în sticle de 5 L, 
PTMD 67-05691233-001:2002

6 15870000-7 Condimente pachete 50 în pacete de 100 gr. de găină

7 15332290-3 Magiun de mere borc. 50 Calitatea I în borcane de 840 gr. sterilizat 
GOST 6929-88

8 15113000-3 Carne de porcină kg 80 Macră prospătă, , GOST 7724-77
9 15863200-7 Ceai kg 5 negru cu frunza medie Calitate I

10 15112100-7 Pulpe de găină kg 200
Cu fi erbere rapidă, calitatea I,încutii de carton 
a cîte15 kg, GOST 25391-82 sau 
PTMD 67-00400053-033:2006

11 15221000-3 Peşte congelat”Hec” kg 80 fără cap , GOST 20057-96

12 15530000-2 Unt kg 40 60% grăsime, fără adaus de grăsimi vegetal, 
GOST37-91

13 03142500-3 Ouă de găină buc 720 Calit.I de masă dietice, ., SM 89
14 03221112-4 Morcov kg 250 Calitatea I
15 03221113-1 Ceapă kg 250 Calitatea I
16 03212100-1 Cartofi kg 1000 Calitatea I

17 15811100-7 Pîine buc 3000 Cu greutatea 450 gr din făină de grîu 
Calitatea I, SM 173

18 15625000-5 Crupă de griș kg 30 Calitatea I, în pac. GOST 7022-97
19 03211900-2 Crupă de arnaut kg 30 Calitatea I, în pac.
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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

20 03221111-7 Sveclă roșie alimentară kg 100 Calitatea I, 
21 03211900-2 Crupe de orz kg 50 Calitatea I, în sac, GOST 5784-60
22 03211900-2 Crupe de porumb kg 50 Calitatea I, în sac
23 15612100-2 Făină de grîu kg 50 Calitatea II, SM 202:2000
24 15543000-6 Cașcaval rotund kg 25 Produs din brînză cu chiag, Cantitat I, 
25 15870000-7 Foi de dafi n uscate, pac. 70 pachet masa 10g
26 15870000-7 Piperi negru măcinat, pac. 100 pachet masa netă 20 gr
27 15871110-8 Oţet  sticle 24 Sticle 1 litru
28 15511600-9 Lapte condensat bănci 45 Calitatea I in amba- laj a cîte 380 gr.

6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: În perioada lunelor aprilie – mai 2017, 
săptămînal, cantitatea conform comenzii şcolii în or. Ştefan Vodă.

Nr. 
d/o Denumirea produsului Perioada livrării

1 Varză proaspătă O dată pe săptămînă
2 Carne de porc O dată pe săptămînă
3 Pulpe de găină O dată în 10 zile
4 Peşte congelat O dată în 10 zile
5 Unt O dată în 10 zile
6 Ouă de găină O dată pe săptămînă
7 Morcov O dată în 10 zile
8 Ceapă O dată în 15 zile
9 Cartofi  O dată în 15 zile

10 Caşcaval, O dată pe săptămînă
11 Pîinea Zilnic, cantitatea – conform comenzii şcolii

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

Nr.
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Oferta original - confi rmat prin ştamp ilă şi semnătura 
participantului da

2 Certifi catul de înregistrare a întreprinderei emis de 
Camera Înregistrării de Stat

copia confi rmată prin ştampilă şi semnătura 
participantului da

3 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de transport - copia confi rmată prin ştampila Participantului, da

4 Informaţii generale despre ofertant original confi rmat prin ştampilă şi semnătura 
conducătorului da

5 Lista fondatorilor operatorilor economici nume, prenume, cod personal da

6 Certifi cat de conformitate a mărfi i copia confi rmată prin ştampilă şi semnătura 
conducătorului da

Documentele obligatorii la procurarea pîinei şi făinei

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certifi cat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu )

copie -confi rmat prin semnăt ura şi ştampila 
participantului da

2
Confi rmare de diţinere a stocului de făină /grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile- copie

confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului da
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

3
Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat pentru 
efectuarea controlului permanent asupra calităţii  
sau contract cu asemenea laborator.

copie -confi rmat prin semnătura şi ştampila 
participantului da

4 d) Certifi cat pentru confi rmarea capacităţii executării 
calitative a contractului de achiziţie

original – eliberat de Particip ant, care refl ectă 
următoarea informaţie:
Experienţa acumulată , performanţele ;

da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională din or. Ştefan Vodă

b) Adresa: str. 31 August, nr. 12, or. Ştefan Vodă

c) Tel: 024223439; 079893643.

d) Fax: 024223439;

e) E-mail: spstefanvoda@gmail.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Arpenti Boris, director

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

- pînă la: ora 1100 

- pe: data de 27 martie 2017

- pe adresa: Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă, str. 31 august, nr. 12, anticamera, et.2. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12.  Garanţia pentru ofertă:„Nu se cere”

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 81000,0 lei: 
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Cererea ofertelor de prețuri 315-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Izbişte

2. IDNO: 1007601009587

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie al acoperișului Grădiniţei de copii „Andrieș” din s.Izbiște, 
Criuleni.

5. Cod CPV: 45261910-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

 Lucrări de reparaţie al acoperișului Grădiniţei de copii „Andrieș” din s.Izbiște, Criuleni.
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primăria Izbişte
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2019.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local (TDS)

9. Modalităţi de plată: in termen de 30 de luni (conform alocaţilor bugetare) in baza facturii fi scale 
si a procesului verbal de receptie (lucrările vor fi  executate anul curent achitarea pe parcursul 
anilor 2017-2019)

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Lucrari de reparatie la acoperis
(denumirea lucrări)

№
 crt.

Simbol norme 
si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de 

măsură Volum 

1 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis - din asbociment, m2 1 018,00
 2 RpCH32C Desfacerea - astereala invelitorilor m2 1 018,00
 3 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi m 174,00
 4 RpCO56B Demontari:streasina din lemn m2 256,00
 5 RpCO56B Demontari: fronton din lemn m2 140,00
 6 TRI1AA03F1 Incarcarea materialelor provenite de la desfaceri manual in autocamion t 41,00
 7 TsI50A10 Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 10 km t 41,00

 8 RpCH05D Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din 
grinzi de rasinoase m 924,15

 9 CN50A Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe (inclusiv 
strutura existenta) m3 39,56

 10 CE30A
Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., 
din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 
Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 

m2 1 158,00

 11 CN50C Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli 
pe ferme. 100m2 11,58
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№
 crt.

Simbol norme 
si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de 

măsură Volum 

 12 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare 
de tigla, placi ondulate sau amprentate m2 1 158,00

 13 CE06A
Invelitori din tabla profi lata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, 
executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profi lata cu 
prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, 

m2 1 018,00

 14 CE31A1 Captusire frontoane cu tabla profi lata m2 140,00
 15 pret Coama metalica m 69,00
 16 pret Bordura de fronton m 164,00
 17 pret Placa de racordare m 48,00
 18 pret Retinator de zapada m 120,00

 19 CE40A Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament 
antiseptic (la streasina) m3 1,20

 20 CE31C Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu PVC m2 256,00
 21 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (existente) m 169,00
 22 CE42A Executarea lucarnelor buc 2,00

 23 CL19D Grilaje metalice gata confectionate: din otel profi lat sau forjat la scari sau 
balcoane, exclusiv mina curenta (ingradire la acoperis) kg 2 690,00

 24 CL17C Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, 
etc.) exclusiv parapeti kg 400,00

 25 CN29A Vopsitorii cu vopsea pe baza la pozitie, intr-un strat de grund si un strat 
de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice executate manual t 0,00

 26 CN29A1
Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un 
strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice, 
executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea 

t 3,09

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumărul de luni] 6 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] 30 luni

14. Locul executării lucrărilor: Grădiniţa de copii „Andrieș” din s.Izbiște, Criuleni

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

_______________________________________________________________________________

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

a) Preţul – 80%

b) Termenul de execuţie -10%

c) Termenul de garanţie propus -10%

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]Lucrările 
sunt indivizibile obligatoriu indiplinirea acestora integral anul curent, achitarea se efectuează 
pe parcursul a trei ani bugetari - anul curent minimum 25% din costul total. 
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19. Documentele/cerinţele de califi care/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 Scrisoare de înaintare Conform cerinţelor Obligatoriu

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

3 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.

Obligatoriu

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

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

5 Garanția bancară  În original, conform cerinţelor. Obligatoriu
6 Declarația privind eligibilitatea Conform cerinţelor din documentaţia de licitaţie. Obligatoriu

7 Informații generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei. Obligatoriu

8 Experiența similară Însoţită cu procesele verbale de recepţie fi nală Obligatoriu
9 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Conform legislaţiei în vigoare Obligatoriu

10 Declarația privind personalul de specialitate Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligatoriu

11 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament 
De prezentat în document tehnica, utilajul, 
echipamentul strict folosit pentru îndeplinirea 
lucrărilor licitate.

Obligatoriu

12 Grafi c de execuție - Obligatoriu
13 Licența de activitate Inclusiv anexa la Licenţă. Obligatoriu

14 Situația fi nanciară (pe baza datelor din ultimul 
bilanț) Raport fi nanciar pe ultimii 2 ani Obligatoriu

15 Lichiditatea generală >100% Obligatoriu

16
Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa/existenţa datoriilor la bugetul de 
Stat

- Original, Conform legislaţiei în vigoare Obligatoriu

17 Recomandări

Să conţină obligatoriu datele de contact ale 
emitentului , recomandările cu date eronate 
nu se vor lua în calcul ( minim trei recomandări 
valabile)

Obligatoriu

18 Diriginte de șantier (Certifi cat de atestare 
profesională) - Conform legislaţiei în vigoare Obligatoriu

20. Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţeledocumentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Izbişte

b) Adresa: s.Izbişte, rn.Criuleni

c) Tel: 0 248 67 236

d) Fax: 0 248 67 236

e) E-mail: ion.plamadeala81@yahoo.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Plămădeală Ion - 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: ____________________________ 
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În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 30.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor) Primăria Izbişte;s.Izbişte, rn.Criuleni

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

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

25. Garanția pentru ofertă:[se completeazădoarîncazurileîn care în care se ceresau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de: 

- Garanție bancară 

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]: 10%.[se completeazădoarîncazurileîn care în care se 
ceresau se indică „Nu se cere”]

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

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: 1 230 032 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 316-op/17

1. Название закупающего органа:Примэрия с. Авдарма

2. IDNO: 1007601004283_____________________________________________________

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 Детского сада Примэрии с. Авдарма 
Комратсого района с 05.04. 2017 по 10.10.2017года_

 (предмет закупки) 

 согласно нуждам Примэрии с. Авдарма
(название закупающего органа) 

 (в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2017г., выделена необходимая сумма из: 
местного 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 
измере-

ния
Количество

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

1 15111200-1 Мясо говяжье (телятина) 
свежего забоя кг. 1000 в/сорт

По заявке, 
один раз в 

неделю

2 15112130-6 Мясо куриное(окорочка) 
мороженное I кат. кг. 400 в/сорт Iкат.фасованн. в 

картон.упаков. по 10-15кг
По заявке
С8до 14:00

3 151112130-6 Филе куриное (фас.по 1кг) кг. 400 в/сорт, сорт Iкат.фасованн. в 
картон.упаков. по 10-15кг

По заявке 
С8до 14:00

4 15221000-3 Рыба Скумбрия замороженная 
без головы кг 550 сорт Iкат.фасованн. в картон.

упаков. по 10-15кг
По заявке 
С8до 14:00

5 15511500-8 Молоко цельное, свежего 
надоя литр 4500 в/ сорт, цельное Ежедневно 

до 07:00

6 15500000-8 Кефир 2,5% пак. 1000 пакет по 0,5л. По заявке 
С8до 14:00

7 15512000-0 Сметана 10,0% пак. 70 пакет 0,5л. По заявке 
С8до 14:00

8 15542000-9 Творог 5% кг 320 По заявке 
С8до 14:00

9 15551300-8 Йогурт фруктовый в ассортим. 
2,5% (500гр) пак. 1000 в/сорт, упаковка 500гр. По заявке 

С8до 14:00

10 15530000-2 Масло сливочное 72,5%
Крестьянское кг 315 в/сорт По заявке 

С8до 14:00

11 15543000-6 Сыр твердый кг 130 в/сорт, По заявке 
С8до 14:00

12 15811100-7 Хлеб нарезной (батон) 0,600 кг Бух. 2500 в/сорт, (вес-0,600 кг) ежедневно
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№
п/п Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг

Единица 
измере-

ния
Количество

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

13 15612100-2 Мука пшеничная ( фас.по 25 кг) кг 125 в/с фасов. по 25кг. По заявке 
С8до 14:00

14 15613310-4 Крупа арнаутка кг 65 Фасован.полиэтил. пакет. 
по 1кг. 

По заявке 
С8до 14:00

15 03211400-7 Ячневая крупа кг 80 в/сорт,фасован.Полиэтил. 
пакет 1 кг

По заявке 
С8до 14:00

16 15000000-8 Перловка кг. 80 в/с. Фасов.в. п/э.пак.по1кг По заявке 
С8до 14:00

17 15613380-5 Овсяные хлопья кг 100 в/сорт фасованная в полиэт. 
пакет 1 кг

По заявке 
С8до 14:00

18 15331133-8 Горох сухой(дробленый) кг 140 в/с,фасов,п/э пак.по 1кг. По заявке 
С8до 14:00

19 15625000-5 Крупа манная кг 75 в/сорт в пакете 1 кг По заявке 
С8до 14:00

20 15850000-1 Макаронные изделия твердых 
сортов класс I, гр.А кг 30 в/с.- класс I, группа А

фасов.по 1-5 кг
По заявке 
С8до 14:00

21 15613000-8 Крупа гречневая кг 160 в/с фасов.впак.по 1кг. По заявке 
С8до 14:00

22 03211300-6 Рис круглый кг 140 в/с. фасов.в п/э.пак.по1кг. По заявке 
С8до 14:00

23 03142500-3 Яйцо куриное диетическое шт. 3000 в/с,категор.вдиетическ, По заявке 
С8до 14:00

24 15332290-3 Повидло яблочное 0,840кг. банка 100 1 сорт стеклобанка 0,840 кг По заявке 
С8до 14:00

25 15821200-1 Печенье детское кг 60 в/сорт По заявке 
С8до 14:00 

26 15820000-3 Бублики - сушки кг. 60 в/с фасованные в коробках 
по 5кг

По заявке 
С8до 14:00

27 15331428-3 Томат паста25 % 0,700 кг. бан. 75 25% массовой долей сухих 
вещ-в в банках по 0,7 гр.

По заявке 
С8до 14:00

28 15421000-5 Масло растит. рафинир. 
дезодорир. литр 130 в/сорт бутыль по 5литр. По заявке 

С8до 14:00 

29 15863200-7 Чай крупно-листовой кг 6 в/сорт . По заявке 
С8до 14:00

30 15841000-5 Какао -порошок кг 5 в/сорт . По заявке 
С8до 14:00

31 15872400-5 Соль йодированная кг. 30 в/сорт Пачка по 1кг. По заявке 
С8до 14:00

32 15870000-7 Лавровый лист (20гр.) пак. 26 п/этил. пак.по 20 гр. По заявке 
С8до 14:00

33 15870000-7 Приправа овощная (250гр.) пак. 30 Пачка 250 гр. По заявке 
С8до 14:00

34 15331000-7 Огурцы консервированные бан. 20 Высший сорт в 3-х литровых 
банках

по заявке 
С8до 14:00

35 03221220-4 Горошек зеленый, 
консервированный, 0,720 кг Бан. 30 в\сорт в стекло- банках по 

0,720 кг
По заявке 
С8до 14:00

36 15980000-1 Кисель пачки 400 в/сорт, пакетик по 0,220 кг По заявке 
С8до 14:00

37 15850000-1 Лапша яичная кг. 55 в/сорт, фасованная в полиэт 
пакет по 1кг

По заявке 
С8до 14:00

38 15321600-0 сок фруктовый бан 200  Высший сорт в 3-х 
литровых банках

По заявке 
С8до 14:00
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№
п/п Код CPV Название запрошенных 

товаров/услуг

Единица 
измере-

ния
Количество

Полная истребуемая 
техническая 

спецификация, 
Ссылочные стандарты

График 
поставки

39 15600000-4 мука кукурузная кг 55 в/сорт в пакете 1 кг По заявке 
С8до 14:00

40 15831000-2 сахар песок кг 600 в/сорт в пакете 1 кг По заявке 
С8до 14:00

41 03212211-2 чечевица кг 35 в/сорт в пакете 1 кг По заявке 
С8до 14:00

42 15810000-9 лаваш пак 250 в полиэтилен.пакет 250гр По заявке 
С8до 14:00

     

6.  Запрошенный срок поставки/оказания и место финального назначения: Закупки продуктов 
питания на с 05.04. 2017 по 10.10.2017года в детский сад с.Авдарма по заявке в течении 
24часов согласно графика поставки

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают 
следующее:

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

1 Оферта Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на каждой странице

2 Данные об участниках Заверенные мокрой печатью участника

3 Сертификат о регистрации предприятия
Копия – выданный государственной регистрационной палатой 
(Министерство информационного развития), подтвержденный 
подписью и печатью участника

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

5 Сертификат об уплате налогов
Копия–выданная налоговой инспекцией (действительность 
сертификата в соответствии с требованиями государственной 
налоговой инспекции Р М)

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

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

8 Список учредителей ( EXTRAS) EXTRASэкономического оператора – имя, фамилия, персональный код

9 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью.

10 Санитарная авторизация на все продукты

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

Копия, заверенная печатью участника

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

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

 

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

  Название закупающего органа:-Примэрия с. Авдарма

Адрес: с. Авдарма, ул. Советская 14/2

Тел:0(298)58-2-45
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Факс: 0(291) 58-2-36

E-mail:avdarma.primar@mail.ru

Имя и должность ответственного лица: Aнна Петкович

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 часов.

- до: 27.03.2017 г.

- по адресу: Примэрия с.Авдарма, ул. Советская 14/2

. (2 этаж,)

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.

Оплата переводом осуществляется по адресу Примэрия с. Авдарма, с примечанием «Гарантия 
оферты по открытым торгам № - op/ от », согласно следующим детальным данным: 

a) бенефициар платежаПримэрия с. Авдарма; 

b) банковскиеданныеMinisterul Finantelor – Trezoria de Stat;

c) фискальный код:1007601004283;

d) расчетный счет M09TRPDAG30000001115400; 

e) казначейский счет 226609;

f) банковский счет TREZMD2X; 

g) территориальное казначейство m.Comrat

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в 
Национальное агентство по разрешению споров, по адресу: Национальное Агентство 
Разрешения Споров.

14. Оценочная стоимость закупки без НДС - 306000,00 лей
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Cererea ofertelor de prețuri 317-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Ştefan Vodă r-nul Ştefan Vodă 

2. IDNO: 1007601006210

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000-6 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor alimentare
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria or.Ştefan Vodă r-nul Ştefan Vodă 
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

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 15112000-6  Pulpa de gaina Kg 700,00

Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate super-I 
cu ferbere rapidă, ambalaj în cutii de carton de 
10kg, cu greutatea de nu mai puţin de 0,4 kg, 
GOST 25391-82 sau PTMD 67-00400053-033:2006

2 15112000-6 File de pasare Kg 500,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă GOST 25391-82 ambalaj - în cutii de 
carton 10 kg

3 15111100-0 Carne de bovina Kg 300,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă Proaspătă ,dezosata, în cutii de 
carton GOST 779-55

4 03311230-3 Peşte congelat „Hec” Kg 600,00 Standarte de referinţa şi cerinţele calitate 
superioară, fără cap , GOST 20057-96

5  15221000-3 Peste fi le Kg 60,00 Standarte de referinţa şi cerinţele GOST 20057-96 
în cutii de carton 10 kg

6 15872400-5 Sare iodată Kg 140,00 Standarte de referinţa şi cerinţele GOST 13830-
97, ambalaj -cîte 1kg

7 15331427-6 Pastă de roşii  
buc 140,00

Standarte de referinţa şi cerinţele Fără 
amesticuri, ambalaj în borcane de sticlă cu 
greutatea 720 gr, SM 247:2004

8 15530000-2 Unt de vaci buc 1500,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă -72,5% grăsîme, fără adaus de 
grăsimi vegetal, ambalaj 0,200gr ,GOST 37-91

9 15542000-9 Brinza de vaca Kg 630,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă -9%, ambalaj pungă de 5,0 kg, PTMD 
67-00400053-058:2006

10 03142500-3 Lapte pasterilizat,proaspat 
de vaca  L 5500,00 Standarte de referinţa şi cerinţele 2,5% în 

pachete de polietilenă 1,0 L, GOST 13277-79

11
 

15500000-3  Chefi r  L 1200,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă -2,5% în pachet de polietilenă 
ambalaj 0,5 l, OST 4929-84 
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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

12 15543000-6 Cascaval cu cheag Kg 150,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă 50% grăsime, SM 218:2001, ambalaj-
cîte 5kg,

13 15512100-1 Smintina  kg. 100,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă -20%, ambalaj în pachet de 
polietilenă 0,5L, TU 10.02.789.09.89

14 15551300-8 Iaurt buc 1500,00 Standarte de referinţa şi cerinţele ambalaj plastic 
pîna la 100gr GOST 51331-99 

15 15421000-5 Ulei  
 L 200,00

Standarte de referinţa, şi cerinţele rafi nat 
dezodorizat, ambalat de 5 L, 
PTMD 67-05691233-001:2002

16 03142500-3  Oua  buc  6500,00
Standarte de referinţa şi cerinţele de masă, dietice 
Calitate de. categoria B cu greutatea nu mai mică 
de 63 gr., SM 89, cu termen-20zile, proaspete

17 15612100-2 Făină de grîu Kg 400,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, SM 202:2000 ambalaj-sac 50 kg

18 15613319-7 Crupe de arnaut Kg 140,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, SM 202:2000 ambalaj -cîte 1kg

19 15613300-1 Cr. de arpacas Kg 100,00 Calitate superioapă, Standarte de referinţa STAS 
6292-93 ambalat -cîte 1kg

20 15625000-5 Cr. de gris Kg 120,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, în ambalaj cîte 1kg, GOST 7022-97

21 15613300-1 Crupe de mei Kg 120,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj -cîte 1kg

22 03211400-7 Cr.de orz Kg 130,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, în ambalaj cîte 1kg, GOST 5784-60

23 15612210-6 Crupe de porumb Kg 130,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ,ambalat -cîte 1kg
GOST 572-60

24 15613000-8 Cr.de hrisca Kg 170,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă. Ambalaj- cîte 1kg GOST 555074.

25 03211000-3 Cr.de griu Kg 80,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, sfărămate în ambalaj cîte 1 kg, 
GOST 276-60 

26 03211500-8 Crupe de secara Kg 60,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, SM 202:2000 ambalaj -cîte 1kg

27 03211300-6 Orez Kg 200,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă. GOST6292-93,în ambalaj cîte 1kg, 
bob rotund

28 15613380-5 Fulgi de ovăs Kg 90,00
Standarte de referinţa şi cerinţele 
Calitate superioapă, în ambalaj cîte 1 kg, 
GOST 21149-93

29 03221400-0  Fructe uscate, naturale /
asortate Kg 100,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 

superioapă, ambalaj-sac GOST 28561-90

30 03221220-4 Mazare uscata Kg 100,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, Întreagă în ambalaj cîte 1kg, bob 
intreg şlefuita PT MD 67-38869887-003:2005

31 03221220-4 Mazare verde conservate Bnc 130,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, Conservate în lunele 06 şi 07 în 
borcane de sticlă 650gr, GOST 15842-90

32 03221210-1 Fasole albe Kg 30,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj -cîte 1kg GOST 28501-90

33 15331411-1 Fasole conservate Buc. 60,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj-sticla, GOST 7180-73

34 15331400-1 Castraveţi muraţi- 3L L 60,00 Standarte de referinţa , ambalaj-sticla, cîte 3L, 
GOST 7180-73
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

35 15331411-1 Rosii conservate L 15,00 Standarte de referinţa Calitate superioapă, 
ambalaj-sticla, cîte 3L, GOST 7180-73

36 15321000-4 Suc din fructe L 460,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, limpezit,tetrapac1L,,naturală,de 
fructe,fără conservanţi. SM 183

37 15322100-2 Suc din rosii L 180,00 Standarte de referinţa GOST 937-72, Calitate 
superioapă, în ambalaj tetrapac-cîte 2,0 L

38 15850000-1 Pasta fainoase -cornisoare Kg 110,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă-I grupa V ,GOST 875-92

39 15850000-1 Pasta fainoase -fi dea Kg 60,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă-I grupa V GOST 875-92

40 15850000-1 Pasta fainoase -taiţei Kg 40,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă I grupa V GOST 875-92

41 1583100-2 Zahar –tos din sfecla Kg 750,00 Standarte de referinţa şi cerinţele, Calitate 
superioapă, ambalaj-sac 50 kg GOST 21-94

42 15332290-3 Halva Kg. 40,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, STAS 6502-94, ambalaj în cutii de 
carton -cîte 5kg

43 15821200-1 Biscuiţi fara grasimi 
vegetale Kg 190,00

Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj în cutii de carton cite-
3,5kg,GOST 15810-96

44 15811000-6 Pismeti cu stafi de Kg 100,00 Standarte de referinţa şi cerinţele în Calitate 
superioapă, lada de carton GOST 30354-96

45 15811000-6 Covrigi cu mac Kg 160,00 Standarte de referinţa şi cerinţele în Calitate 
superioapă, lada de carton GOST 30354-96

46 15332200-6 Magiun buc 60,00
Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, Sterilizat, calitate superioară, în 
borcane de sticlă de 700gr, GOST 6929-88

47 15841000-9 Cacao pudra indulcita Buc 80,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj –pac.100gr GOST 108-76

48 15872000-1  Vanilina buc 30,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj –pac.20gr GOST 16599-71

49 03111000-2  Mac buc 30,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj –pac.200gr GOST -930-15

50 03111500-7 Seminte de susan buc 30,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj –plastic pîna la 200gr -930-15

51 03111000-2  Miez seminţe de in 
macinat Buc 30,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 

superioapă, ambalaj –pac.200gr GOST -16830-71

52 03111300-5 Miez de seminţe fl oarea 
soarelui Buc 12,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 

superioapă, ambalaj –pac.500gr 16830-71

53 03222115-2 Stafi de Kg 9,00 Standarte de referinţa, şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj de 0,5kg

54 15863000-5 Ceai Kg 15,00 Calitate superioapă, negru, ambalaj- cutie -100gr 
GOST19885-74

55 03222210-8  Lamîe Kg 10,00 Standarte de referinţa şi cerinţele, Calitate 
superioapă GOST 4429-82

56 15898000-9  Drojdie Buc 30,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj- cutie -100gr GOST 10444.12-88

57 15871100-5  
Otet L 48,00 Standarte de referinţa Calitate superioapă,

PTMD-001411795 146:2001

58 15893100-5 Sare de lamie Buc 50,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Calitate 
superioapă, ambalaj – buc.0,02gr

59 15811100-7 Pîine de griu buc 3500,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Cal. superioră-
buc.0.45gr. SM 173

60 15811100-7 Pîine de secara buc 600,00 Standarte de referinţa şi cerinţele Cal. superioră-
buc.0.45gr. SM 173
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat ţi locul destinaţiei fi nale:1.04.2017-30.06.2017. Lapte de 
vaca proaspăt şi produse lactate de 2 ori pe saptămîna,luni şi mercuri pînă la ora 12.00. Pîine 
zilnic pînă la ora 8,00. Produse din carne,peşte îngheţat,şi restul produselor alimentare,odată în 
săptămîna marţi si mercuri pînă la ora 13.00. 

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

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

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

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

5 Oferta de preţ confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

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

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

9 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant Obligatoriu

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

11 Certifi cat de deţinere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

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

copie -confi rmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

original – eliberat de Participant Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

16
«Certifi cat de inspecţie a calității cerealelor și a 
derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Ștefan Vodă r-nul Ștefan Vodă 

b) Adresa: or.Ștefan Vodă,str. Ștefan cel Mare,31

c) Tel: 0 242 2-51-99,0242 2-21-39
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d) Fax: 0242 2-21-39, 0242 2-23-96

e) E-mail: primariastefanvodă@email.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Contabil Godenciuc Maria

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: 11.00

- pe: [data]27.03.2017

- pe adresa: Primaria or.Ştefan Vodă or.Ştefan Vodă,str. Ştefan cel Mare,31,et.III,sala de şedinţe 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

12. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere 

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenţia Naţională de 
Soluţionare a Contestaţiilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 399980 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 318-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău

2. IDNO: 1006601000808

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: servicii de traducere

5. Cod CPV: 79530000-8

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

conform necesităţilor Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

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

Lot 1 servicii de traducere în scris:
1

79530000-8

Engleza-Română / Română-Engleză caractere 1800
2 Franceza-Română / Română-Franceză caractere 1800
3 Germana-Română / Română-Germană caractere 1800
4 Italiana-Română / Română-Italiană caractere 1800
5 Spaniola-Română / Română-Spaniolă caractere 1800
6 Portugheza-Română / Română-Portugheză caractere 1800
7 Turca-Română / Română-Turcă caractere 1800
8 Rusa-Română / Română-Rusă caractere 1800
9 Araba-Română / Română-Araba caractere 1800

10 Greaca-Română / Româna –Greaca caractere 1800
11 Ucraineană-Română / Română-Ucraineană caractere 1800
12 Bulgară-Română / Română-Bulgară caractere 1800

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

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

Lot 2 servicii de traducere înterpretare:
1

79530000-8

Engleza-Română / Română-Engleză oră 1
2 Franceza-Română / Română-Franceză oră 1
3 Germana-Română / Română-Germană oră 1
4 Italiana-Română / Română-Italiană oră 1
5 Spaniola-Română / Română-Spaniolă oră 1
6 Portugheza-Română / Română-Portugheză oră 1
7 Turca-Română / Română-Turcă oră 1
8 Rusa-Română / Română-Rusă oră 1
9 Araba-Română / Română-Araba oră 1

10 Greaca-Română / Româna –Greaca oră 1
11 Ucraineană-Română / Română-Ucraineană oră 1
12 Bulgară-Română / Română-Bulgară oră 1
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 

Furnizorul va asigura servicii de traduceri a benefi ciarului conform necesităţilor 24/24 ore pe parcursul 
anului 2017, în municipiul Chișinău. 

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, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

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

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

4 Oferta confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, 
prenume, cod personal copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

6 Licenţa de activitate (în caz de licenţiere) copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

7 Autorizaţii pentru traducători. copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

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: Direcţia de Poliţie a municipiului Chișinău

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 6

c) Tel: 069235958

d) E-mail: _____________

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bistieru Alexandru

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: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 30.03.2017

- pe adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 6, Direcţia de Poliţie a mun. Chișinău 

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe fi ecare lot în parte.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 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: _399 000,00 lei_____
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Cererea ofertelor de prețuri 319-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ______Primaria com Drasliceni___

2. IDNO: 1007601010242_______________

3. Tip procedură achiziție: ____ Cererea ofertelor de preţ

4. Obiectul achiziției: Servicii de transportare a pasagerilor (copii)

5. Cod CPV: ____60140000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de transportare a copiilor la 
gradinita ,scoala

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  __________Primariei comunei Drasliceni___________________
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 20_17___, 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 60140000-1 Casa de cultura Ratus. Transportarea colectivelor 
la manifestatii culturale ore 38 Echipat coresunzator 

transportarii copiilor

2 60140000-1 Casa de cultura Drasliceni. Transportarea 
colectivelor la manifestatii culturale ore 29 Echipat coresunzator 

transportarii copiilor

3 60140000-1 Scoala Sportiva Drasliceni. Transportarea elevilor 
la competitii locale, raionale republicane

ore
km

411
5000

Echipat coresunzator 
transportarii copiilor

4 60140000-1 Gradinita Ratus. Transportarea copiilor la excursii ore 15 Echipat coresunzator 
transportarii copiilor

5 60140000-1 Gradinita Drasliceni. Transportarea copiilor la 
excursii ore 15 Echipat coresunzator 

transportarii copiilor

6 60140000-1 Primaria com Drasliceni. Transportarea copiilor la 
gradinita(din s. Loganesti in s. Ratus si Drasliceni ) ore 193 Echipat coresunzator 

transportarii copiilor

7 60140000-1 Primaria com Drasliceni. Transportarea recrutilor la 
incorporare ore 7 Echipat coresunzator 

transportarii copiilor

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: _servicii de transport pentru 
copii la gradinita zilnic in toate zilele lucratoare ale anului; restul serviciilor – la necesitate 

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, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

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

33 Oferta de preț confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

44 Licenta
copie emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

55 Certifi cat de inmatriculare al transportului copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de I.S. CRIS REGISTRU Obligatoriu

66 Raport de verifi care tehnica a vehicolului copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de Servicii Testare Tehnica Obligatoriu

77 Certifi cat de competenta profesionala copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de A N T A Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Drasliceni
b) Adresa: r. Criuleni, s.Drasliceni
c) Tel: (0248) 73-280
d) Fax: (0248) 73-236
e) E-mail: ursu-contabil@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ursu Parascovia – contabil

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: 11:00
- pe: 30.03.2017
- pe adresa: r. Criuleni s. Drasliceni Primaria
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

12. Garanția pentru oferta : Nu se cere
Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii: Primăria comunei Drasliceni
(b) datele bancare: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
(c) codul fi scal: 1007601010242
(d) contul de decontare: MD33TRPDAS20000001070100
(e) contul trezorerial: 
(f ) contul bancar: TREZMD2X 
(g) trezoreria teritorială: Trezoreria Teritorială Criuleni

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ____123000.00_____
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Cerere aofertelor de prețuri 320-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Scoreni, r-ul Strășeni

2. IDNO: 1007601009473

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Restabilirea iluminatului stradal pe două sectoare în s. Scoreni, r-ul Strășeni

5. Cod CPV:45316110-9

6. Data publicării anunțului de intenție: ……

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

Lucrărilor electrotehnice de restabilire a iluminatului stradal pe două sectoare în s. Scoreni, 
raionul Strășeni. 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Scoreni, r-ul Strășeni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Grant din partea proiectului PNUD Migrație și 
Dezvoltare Locală, bugetul local, contribuția cetățenilor

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință

1 45316110-9
Lucrări de restabilire a iluminatului 
stradal pe două sectoare în 
s. Scoreni, r. Strășeni

Proiect 1 Conform listei cantităților de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

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

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): pînă pe 01.09.2017

13. Locul executării lucrărilor: strada principală, s. Scoreni, r. Strășeni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

Cea mai avantajoasă economic, cu respectarea cerințelor indicate în caietul de sarcini. 

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:
a) _________________________________________________ ______________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
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17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

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

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

1 Oferta Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

3
Oferta pentru corpuri LED și cablu SIP conform 
fi șei tehnice din caietul de sarcini și documentația 
de însoțire a corpurilor LED solicitată.

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

3
Certifi cat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

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

4 Licența de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Da

5 Informații generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Da 

6 Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

7
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

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

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

9

Lista experienței similare din ultimii 2 ani cu 
minim un proiect în valoare minimă de 80% 
din valoarea ofertei, cu indicarea denumirii 
obiectului, valorii contractului și a datelor de 
contact ale benefi ciarului. 

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Scoreni, r-ul Strășeni

b) Adresa: Primaria s. Scoreni, r-ul Strășeni

c) Tel: 069233829, 023774236

d) Fax: 023774236

e) E-mail:scoreni.project@gmail.com

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Svetlana Tabacari

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: scoreni.project@gmail.com

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 30.03.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria s. Scoreni, r-ul Strășeni, bir. …..

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 550 000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 321-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni___

2. IDNO: ___35087712____

3. Tip procedură achiziție: __Cererea ofertelor de prețuri_

4. Obiectul achiziției: servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor școlare

5. Cod CPV: _50113000-0_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării__ servicii de reparație și întreținere 
a autovehiculelor școlare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  __ Direcției Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni_______
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor solicitate

Numărul de 
autobuze
(unități)

Marca autobuzelor Specifi carea tehnică deplină 
solicitată

1 50113000-0 Deservirea tehnică
2 OPEL MOVANO (motorină, 

capacitate cilindrică 2299 cm3)

Schimbarea uleiului, lichidului de 
răcire, fi ltrelor, plăcilor de frînă, 
diagnosticare, reglare

3 ZAZ IVAN (motorină, capacitate 
cilindrică 5675 cm3)

Schimbarea uleiului, lichidului de 
răcire, fi ltrelor, plăcilor de frînă, 
diagnosticare, reglare

1 PAZ 4234-70 (motorină, 
capacitate cilindrică 4750 cm3)

Schimbarea uleiului, lichidului de 
răcire, fi ltrelor, plăcilor de frînă, 
diagnosticare, reglare

2 PAZ 4234 (motorină, capacitate 
cilindrică 4750 cm3)

Schimbarea uleiului, lichidului de 
răcire, fi ltrelor, plăcilor de frînă, 
diagnosticare, reglare

1
Ford –Tranzit
(motorină, capacitate cilindrică 
2402 cm3)

Schimbarea uleiului, lichidului de 
răcire, fi ltrelor, plăcilor de frînă, 
diagnosticare, reglare

1 Dacia-Logan (benzină, 
capacitate cilindrică 1390 cm3)

Schimbarea uleiului, lichidului de 
răcire, fi ltrelor, plăcilor de frînă, 
diagnosticare, reglare

2 50113000-0 Reparația 
autovehiculelor, 
piese de schimb 
după necesitate

1 ZAZ IVAN( NS AN 656)

Sistemul de încălzire a salonului, 
transmisia cardanică,suspensia 
spate și față, sudarea scheletului 
față a caroseriei

1 ZAZ IVAN( NS AN 657)
Sistemul de frînare, direcția,sistemul 
de dispozitive electrice, sudarea 
scheletului față a caroseriei

1 ZAZ IVAN( NS AN 793)
Sudarea scheletului față a caroseriei, 
transmisia cardanică, suspensia 
spate și față,direcția
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor solicitate

Numărul de 
autobuze
(unități)

Marca autobuzelor Specifi carea tehnică deplină 
solicitată

1 PAZ 4234-70 (NS AM 268)

Sistemul de frînare, transmisia 
compresorului, încălzitorul 
salonului, motorul (sistemul de 
răcire)

1 PAZ 4234 (NS AM 698) Pompa de injecție, sistemul de 
încălzire a salonului, 

1 PAZ 4234 (NS AP 699)
Sistemul de dispozitive electrice, 
transmisia cardanică, suspensia 
spate și față,

1 Ford-Tranzit (NS AM 953) Transmisia cardanică, suspensia 
spate și față,

1 Dacia-Logan Parbrizul , 5 anvelope de vară

3 50113000-0 Instalare /dotare 2 PAZ Centuri de siguranță(2x30 locuri)

3 PAZ Pene roți R20- 6 pene,

3 IVAN R17,5- 6 pene,

2 OPEL MOVANO R16-4 pene

1 Ford-Transit R16-2 pene

3 PAZ Casete luminoase în față și spate 
”Transport copii”

3 IVAN Casete luminoase în față și spate 
”Transport copii”

2 PAZ Semnal sonor de avertizare la 
pornirea cu spatele

4 50113000-0 Vulcanizare 11
PAZ, IVAN, OPEL MOVANO, 
Ford-TRANSIT, Dacia –Logan, 
Chevrolet Orlando

montare/demontare, balansare roți

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

 ____conform necesităților pe parcursul anului___________

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

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

1
Decizia de înregistrare a întreprinderii – copie – 
emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale), 

Copie, confi rmată prin ștampila și semnătura 
ofertantului Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, 

(valabilitatea certifi catului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar Copie, confi rmată prin ștampila și semnătura 
ofertantului Obligatoriu

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

6 Informații generale despre ofertant Original Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere (F3.4); Original Obligatoriu

8 Garanția pentru ofertă  Original Obligatoriu

9 Oferta de preț Original 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: _ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni 

b) Adresa: _6401, or. Nisporeni, str. Ioan Voda 2,et. III __

c) Tel: __0264-23697____________

d) Fax: __0264-23697____________

e) E-mail: __ directianisp@gmail.com ___________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _ Zubcu Elena -contabil șef DÎTS __

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 30.03.2017

pe adresa: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, et. 
III, anticamera DÎTS Nisporeni. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

12.  Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1_%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii Direcția Învățămînt Tineret și Sport Nisporeni 

b) datele bancare TREZMD2X

(c) codul fi scal 35087712 

(d) contul de decontare MD73TRPCDL518410A00861AA

(e) contul trezorerial 518410A00861AA

(f ) contul bancar 2264472001

(g) trezoreria teritorială Nisporeni

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 188750,00 lei: 
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Cererea ofertelor de prețuri 322-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău

2. IDNO: 1006601000808

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: cartușe de toner și toner pentru imprimante laser

5. Cod CPV: 30125100-2; 30125110-5

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării cartușe de toner și toner pentru 
imprimante laser

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

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

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1

30125100-2; 

30125110-5

Cartuș „Canon” și „HP” series (Canon: FX9/FX10, EP22, 
CRG703, CRG712, CRG725, CRG728; HP: Q2612, 
HCE278, HCE285 și HP3906)

buc 1

2 Cartuș „Samsung” series (D101, D108, D109, ML1210, 
ML1610, ML1710 și SCX4200) buc 1

3
Toner „Canon” și „HP” series (Canon: FX9/FX10, EP22, 
CRG703, CRG712, CRG725, CRG728; HP: Q2612, 
HCE278, HCE285 și HP3906), cu încărcarea cartușului

buc 1

4 Toner „Samsung” series (D101, D108, D109, ML1210, 
ML1610, ML1710 și SCX4200), cu încărcarea cartușului buc 1

5 Toner + Chip „Xerox Workcentre PRO 128” (6R01182), 
cu încărcarea cartușului și schimbul chipului buc 1

6 Toner „Xerox” series (3117 și 3140), cu încărcarea 
cartușului buc 1

7 Toner + Chip „Lexmark” (E260), cu încărcarea 
cartușului și schimbul chipului buc 1

8
Fotoreceptor „Canon” și „HP” series (Canon: FX9/FX10, 
EP22, CRG703, CRG712, CRG725, CRG728; HP: Q2612, 
HCE278, HCE285 și HP3906), cu instalare

buc 1

9 Fotoreceptor „Samsung” series (D101, D108, D109, 
ML1210, ML1610, ML1710 și SCX4200), cu instalare buc 1

10
Cleaning blade (rakel) „Canon” și „HP” series (Canon: 
FX9/FX10, EP22, CRG703, CRG712, CRG725, CRG728; 
HP: Q2612, HCE278, HCE285 și HP3906), cu instalare 

buc 1

11
Termopeliculă „Canon” și „HP” series (Canon: FX9/
FX10, EP22, CRG703, CRG712, CRG725, CRG728; HP: 
Q2612, HCE278, HCE285 și HP3906), cu instalare

buc 1

12 Diagnosticarea imprimantelor buc 1
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 

Furnizorul va asigura servicii de încărcare a cartușelor pentru imprimantele laser conform necesităţilor 
pe parcursul anului 2017, la sediile benefi ciarului în municipiul Chișinău. 

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, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

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

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

4 Oferta confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, 
prenume, cod personal copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

6 Licenţa de activitate (în caz de licenţiere) copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

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: Direcţia de Poliţie a municipiului Chișinău

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 6

c) Tel: 069235958

d) E-mail: _____________

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bistieru Alexandru

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: 10:00

- pe: 27.03.2017

- pe adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 6, Direcţia de Poliţie a mun. Chișinău 

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe listă.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 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: _210 000,00 lei_____
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Cererea ofertelor de prețuri 323-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante : Primaria comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei

2. IDNO : 1007601001684

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Reparatia acoperișului la gradinita de copii din s.Jora de Jos

5. Cod CPV : 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ___.03.2017

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

 Reparatia acoperișului la gradinița de copii din s.Jora de Jos
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei c.Jora de Mijloc, r-ul Orhei
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

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 achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-1 Reparatia acoperișului la gradinița 
de copii din s. Jora de Jos Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 9 luni

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

13.  Locul executării lucrărilor: Gradinita de copii Jora de Jos

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

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

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

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

7
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

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

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

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei

b) Adresa: Primaria comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei

c) Tel: + 373 602 65 650, +373 235 55 136

d) Fax: + 373 235 55 136

e) E-mail: primariajorademijloc@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: TERENTII Ion

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

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

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 30.03.2017
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b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 659 663 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 324-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Fîrlădeni

2. IDNO:1007601006128

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
 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei Comunei Fîrlădeni 
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

 [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15831000-2 Zahăr kg 500 kg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: săptămînal, la depozitul 
IET,,Prichindel”

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

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

1 Licență de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

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

4 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

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

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

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

7 Oferta de preț Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

8 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară-veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

10 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport sau Pașaport sanitar al transportului copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu

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

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

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

obligatoriu

13
«Certifi cat de inspecție a calității cerealelor și a 
derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

14 Certifi cat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu ) copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu

15
Confi rmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu

16

Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii sau contract cu asemenea laborator 
(pentru produse de panifi cație)

original – eliberat de Participant obligatoriu

17
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentruproduselede 
origineanimalieră)

SM GOST R 51705.1: 2002 facultativ

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 comunei Fîrlădeni

b) Adresa: s.Fîrlădeni,r.Căușeni

c) Tel: 0243-55-130 mob:060547625

d) Fax: 0243-55-130

e) E-mail: ms.prikindel@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Colesnicenco Dina,director IET

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 27.03.2017

- pe adresa: r.Căușeni,Primăria com.Fîrlădeni

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12.  Garanția pentru ofertă: nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională de soluționare 
a contestațiilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 7 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 325-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MÎNDÎC

2. IDNO: 1007601001673

3.  Tip procedură achiziţie: Cererea ofertei de preţuri.

4.  Obiectul achiziţiei: Procurarea autoturizmului

5.  Cod CPV: 34115200-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Procurării AUTOTURIZMULUI conform 
necesităţilor PRIMĂRIEI MINDÎC

(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 achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr
d/o Cod CPV

Denumirea
bunurilor/scrviciilor 

solicitate

Unitatea
de

măsură
Cantitatea Specifi carea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

1 34115200-8 AUTOTURIZM lei 1

Destinaţia
1.Autoturizm - care, prin construcţie și echipare,este destinat 
transportului de persoane,avînd cel puţin 5 locuri, inclusiv cel 
al conducătorului auto.
CAPACITĂŢILE CONSTRUCTIVEA MOTORULUI
1.0.9TCe 90CP(pe benzină cu turbocompresor) 
2.TIPUL MOTORULUI Termic cu aprindere prin scîntiere (în 
patru sau doi tempi)
3. TRANSMISIUNE- mecanică
4. PROPULSIE - roti cu pneuri.
5.CAPACITATEA DE TRECERE Normală - 2X4(destinate pentru 
deplasarea pe drumuri bune)
Prezenta tehnică
1 .Bare de protecţie vopsite integral în culoarea caroseriei
2. Jante de oţel R15 cu capace
3. Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei
Siguranţa activă și pasivă
1. ABS+repartitor electronic de frînare (EBD) +asistenţala 
frînare urgentă(EBA)
2. ASR+ESPsisteme antipatinare și control al traiectoriei
3. HNS(asistenţa de pornire’ în rampă)
4. Airbag frontal șofer
5. Airbag frontal șofer cu decontare manuală)
6. Airbaguri laterale faţă .
7. Centuri de siguranţă faţă reglabile pe înălţime
8. Centuri de singuranţă spate cu prindere în 3 puncte
9. Tatiere spate reglabile pe înălţime (tip virgulă)
10. Roata de rezervă cu dimensiuni standart
11. Sistem de monotorizare a presiunii în pneuri
Protecţia vechicolului
1. Antidemaraj electronic
Conducere
1. Direcţie asistata hidraulic
2. computer de bord
3. Afi saj temperatură exterioară
4. Sistem Stop Start și funcţie Eco mode(l)
5. Gear Shift indicator (GSI=indicator pentru schimbarea 
treptei de Viteză)
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Nr
d/o Cod CPV

Denumirea
bunurilor/scrviciilor 

solicitate

Unitatea
de

măsură
Cantitatea Specifi carea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referinţă

Vizibilitate - iluminare
1. Retro vizoare exterioare în culoarea caroseriei,cu reglaj 
electric și degivrante
2. Luneta încălzită
3. Faguri de zi cu LED
4. Protectoare de ceaţă
5. Protectoare dublu optice
6. Geamuri cu lenta de culoare
Încălzire - ventilare
1. Aer condiţionat manual
2. Comandă reciclare aer
Confort
1. Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
2. Volan reglabil pe înălţime
3. Scrumieră mobilă și brichetă 
4. Iluminare portbagaj 
5. Iluminare torpedou pasager 
6.Geamuri electrice faţăţ (că impuls pe partea șoferului)
Scaune
1.Scaune faţă cu reglaj lonjitudional și reglaj al spătarului 
2.Scaun șofer cu reglaj pe înălţime 
3.Bancheta spate rebatabilă și fracţionabilă 1/3 și 2/3 cu 
sistem isofîx de fi xare a scaunelor pentru copii pentru locurile 
laterale spate
Prezentarea interioară
1. Tapitărie scaune din material texil
2. Contur consola centrală, ndicatoare fî aeratoare cu aspect 
crom
3. Mânere ergonomice interior pentru ușile faţă
Spaţii de depozitare
1. Cutie de documente închisă
2. Buzunare spate scaune faţăl
3. Suport pahare pe consola centrală
Consum și emisii
ciclu urban(l/l lOkm) -5,8 Ciclu extra-urban (l/100km)-4,6 ciclu 
complet(l/100km)- 5,0
DIMENSIUNI(mm) 
1.Lungimea 4300-4400

6.  Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei fi nale:  PRIMĂRIA MÎNDÎC

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

Nr.
d/o Denumirea document ului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

Oferta Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da

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

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

Licenţa de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da

Informaţii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da

Informaţii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  PRIMĂRIA MINDÎC

b)  Adresa: sMîndîc, r. Drochia

c)  Tel: 025175236, mob.060297034

d)  Fax: 025175236

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

f )  Numele și funcţia persoanei responsabile: Babîră.V

9. întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fară corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate: Nu se cere

- pîna la: 11:00

- pe: 27.03.2017

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse.

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

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

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

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertăîn valoare de %.

în formă de: *

-  Garanţie bancară sau

-  Transfer la contul autorităţii.

Plata prin transferase va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota

“Garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr.. din  conform următoarelor 
detalii:

(a)  benefi ciarul plăţii [indicaţi];

(b)  datele bancare [indicaţi];

(c)  codul fi scal [indicaţi];

(d)  contul de decontare [indicaţi];

(e)  contul trezorerial [indicaţi];

(f )  contul bancar [indicaţi];

(g)  trezoreria teritorială [indicaţi].

13.  Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa]

14.  Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 160000 lei 
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Cererea ofertelor de prețuri 326-op/17

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

2. IDNO: 1008601000639

3. Tip procedură achiziţie: COP repetat 

Obiectul achiziţiei: amestec uscat pentru prematuri şi terciuri pentru copii pentru anul 2017 

Cod CPV: 15511700-0

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării amestecurilor uscate si terciurilor 
pentru copii pentru anul 2017 conform necesităţilor  Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare 
pentru Copii Bălţi (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma 
necesară din: bugetul de stat.

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 15511700-0 Amestec uscat pentru prematuri kg 30

Amestec uscat înalt adaptat pentru 
prematuri cu predominarea proteinei de 
zer, proteina sa fi e mai mare de 2.2 gr./100 
ml, cu nucleotide, cu L-carnitina, conţnutul 
sczut de lactoză, cu osmolaritatea cît mai 
joasă. Să nu conţină amidon şi fără sirop 
glucoză.

2 15511700-0
Terciuri cu probiotice şi lapte din 
orez cu măr

cutii 15
Terciuri îmbogăţite cu bifi dobacterii, Ca, 
Zn, Iod, Fier, cu cît mai multe vitamine, fără 
zahăr şi sare

3 15511700-0
Terciuri cu probiotice şi lapte din 
ovăz cu măr

cutii 15
Terciuri îmbogăţite cu bifi dobacterii, Ca, 
Zn, Iod, Fier, cu cît mai multe vitamine, fără 
zahăr şi sare

4 15511700-0
Terciuri cu probiotice şi lapte cu 
5 ceriale (grîu, ovăz, orez, orz şi 
porumb) din măr şi banan

cutii 15
Terciuri îmbogăţite cu bifi dobacterii, Ca, 
Zn, Iod, Fier, cu cît mai multe vitamine, fără 
zahăr şi sare

4. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: din momentul aprobării dării 
de seamă de AAP – 2ori/lună pînă la 31.12.2017, la destinaţia Centrului de Plasament Temporar şi 
Reabilitare pentru Copii Bălţi.

5. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ rmătoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare fară de document Obligativitatea

1 Date despre participant Original, confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului da

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de 
Stat,confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

da

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont da
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare fară de document Obligativitatea

4 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor contribuţiilor

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

da

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

6 Certifi cat de conformitate 

copia originalului eliberat de Organismul 
Naţional de Verifi care a conformităţii 
produselor,confi rmată prin ştampila şi semnătura 
participantului

da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Centrul de 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: inesa_crestian@mail.ru, cptr.balti@ms.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: jurist Crestian Inesa

7. 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: 11:00

- pe: 27.03.2017

- pe adresa: Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi, mun.Bălţi, str.Ivano Franco 
44, etajul II . 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

8. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai mic preţ pentru fi ecare poziţie în parte după parametrii 
solicitaţi.

9. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

10. Garanţia pentru ofertă: „Nu se cere” 

11. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : 

12. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 30000.00 lei: 
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Cererea ofertelor de prețuri 327-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Editura de Imprimate”STATISTICA”

2. IDNO: 1002600033003

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: Servicii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim 
special (cu materia primă a Prestatorului)

5. Cod CPV: 79823000-9

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de tipărire a formularelor 
tipizate de documente primare cu regim special (cu materia primă a Prestatorului) conform 
necesităţilor Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate “STATISTICA” (în continuare – Cumpărător), 
pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: mijloace proprii (autofi nanţare).

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 79823000-9

Autorizație pentru 
înregistrarea mijlocului 
de transport introdus 
temporar în RM TV-26

25x2 120 cărți

Formular, 1 carte – 25 seturi lipite la 2 ex. Primul ex. 
– hîrtie cretată 115 g/m2. Tipar iris 6+0 vopseli 
speciale, cu o linie de perforare; al 2 ex. – hîrtie 
ofset 80g/m2 tipar alb-negru; numerotare tipar 
înalt cu o culoare roșie. Formatul formularului este 
de 148x210 mm. Pe fi ecare exemplar este necesar 
să fi e sigla vamală și gradul de protecţie.

2 79823000-9 Borderou pentru 
transport TV-30 25x3 1 200 cărți

Formular, 1 carte – 25 seturi în 3 exemplare 
identice lipite; hîrtia autocopiantă în trei culori; 
numerotate tipar înalt cu culoare roșie. Formatul 
formularului este de 210x297 mm. Pe fi ecare 
exemplar este necesar să fi e sigla vamală și gradul 
de protecţie.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: În termen de 7 (șapte) zile lucrătoare 
din data înaintării comenzii, la depozitul Benefi ciarului (str. București, mun. Chișinău).

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

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

1 Oferta de prețuri Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Da

2 Informații generale despre ofertant Original, cu ștampila și semnătura Participantului Da

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

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului Da

4 Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Da

5
Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii impo-
zitelor și contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul 
Fiscal

Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Da

6
Dotarea tehnică – Existența utilajului care asigură 
controlul calității culorilor și uniformitatea lor 
pentru tot tirajul.

Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Da
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După evaluarea ofertelor, participanții cu cele mai avantajoase oferte vor prezenta mostrele formularelor 
de documente primare cu regim special tipărite în conformitate cu Specifi carea tehnică solicitată, pentru 
a fi  examinate corespunderea lor cu specifi caţiile tehnice, aprobate de către autorităţi de specialitate și 
grupul de lucru al Î.S. Editura de Imprimate “STATISTICA”.

Mostrele să fi e prezentate Benefi ciarului în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicarea în 
scris.

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: Î.S. Editura de Imprimate”STATISTICA”

b) Adresa: MD 2001, mun. Chișinău, str. București, 34, bir. 5

c) Tel: 022 274 180

d) Fax: 022 274 180

e) E-mail: ravineala@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ravineală Alexandra-vicedirector

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: 10:00  

- pe: 30.03.2017  

- pe adresa: Î.S. Editura de Imprimate “STATISTICA”

MD 2001, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 34, bir. 5

Ofertele întîrziate vor fi  respinse.

11. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut propus pe poziții

Valuta şi modul de achitare: în lei MD, prin virament în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice 
din momentul livrării bunurilor, în baza facturii fi scale prezentate

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 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: 

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 50 000 lei
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ACORD-CADRU 10-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

2. IDNO: 1006601000129

3. Tip procedură achiziție: Acord Cadru

4. Obiectul achiziției: Servicii de transport aerian internațional de pasageri

5. Cod CPV: 60420000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de transport aerian 
internațional de pasageri.
Conform necesităţilor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (în continuare – Cumpărător) 
pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: contul Bugetului de Stat și din surse 
extrabugetare.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
licitaţie 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 60420000-8 Servicii de transport aerian 
internațional de pasageri bilet

Minim 30- maxim 300 bilete conform 
acordului –cadru, minim 1- maxim 50 

bilete conform contractului subsecvent

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

La solicitarea MAE IE, str. 31 August 1989, nr.80, pe parcursul anului 2017.

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

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

document Obligativitatea

Extrasul certifi catului de înregistrare a întreprinderii emis de 
Camera Înregistrării de Stat

Copie - confi rmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei Participantului. Obligatoriu

Certifi cat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor 
– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certifi catului con-
form cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Copie Obligatoriu

Formularul ofertei (F3.1) Obligatoriu
Garanția pentru ofertă Obligatoriu
Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici 
frauduloase și de corupere (F3.4) Obligatoriu

Formularul (F4.2) Completat și semnat Obligatoriu
Lista fi lialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, agențiilor sau 
punctelor de lucru cu companiile aeriene din străinătate cu 
adresele respective

Confi rmată prin aplicarea ștampilei 
semnăturii Participantului Obligatoriu

Lista efectivului mediu al personalului angajat și al cadrelor de 
conducere

Confi rmată prin aplicarea ștampilei 
semnăturii Participantului Obligatoriu

Copia contractului cu companiile aeriene Confi rmată prin aplicarea ștampilei 
semnăturii Participantului Obligatoriu

Lista fondatorilor operatorului economic Confi rmată prin aplicarea ștampilei 
semnăturii Participantului Obligatoriu
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- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Adresa: 31 August 1989, 80
Tel: 022-578-295
Fax: 022-578-235
E-mail: vadim.sobol@mfa.md
Numele și funcţia persoanei responsabile: Vadim Sobol

- Setul de documente poate fi  ridicat 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). 

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează 
a fi  prezentate:
- până la: 10:00
- pe: 07.04.2017
- pe adresa: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, str. 31 August 1989, 80 bir.102 
Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 

Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al MAE IE și a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la: 

pe adresa Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, str. 31 August 1989, 80 bir.102. 

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 MAE IE, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică 
nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 
(b) codul fi scal 1006601000129 
(c) contul de decontare 3359502; 
(d) contul trezorerial MD95TRPBAA222720A00430AC; 
(e) contul bancar TREZMD2X 
(f ) trezoreria teritorială Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 500 000,00 lei.
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ACORD-CADRU 11-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Comisia Electorală Centrală

2. IDNO: 1006601004079

3. Tip procedură achiziție: acord-cadru

4. Obiectul achiziției: servicii de transport aerian de pasageri

5. Cod CPV: 60400000-2

6. Data publicării anunțului de intenție: „___”___________________ 2017

Această invitație la licitație este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de transport aerian de 
pasageri, conform necesităţilor Comisiei Electorale Centrale (în continuare – Cumpărător) pentru 
perioada bugetară 2017. Suma necesară este alocată din bugetul de stat.

Comisia Electorală Centrală invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la licitaţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

 

Nr. 
d/o Cod CPV Bunurile/serviciile Unitatea de 

măsură Cantitatea 
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată. 
Standarde de referință

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău - Paris (Franța) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău - Erevan (Armenia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Praga (Republica Cehă) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Bishkek (Republica 
Kîrgîză) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Ljubliana (Slovenia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Seul (Coreea de Sud) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Tirana (Albania) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Berlin (Germania) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Tbilisi (Georgia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău - Sofi a (Bulgaria) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1
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Nr. 
d/o Cod CPV Bunurile/serviciile Unitatea de 

măsură Cantitatea 
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată. 
Standarde de referință

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Sankt-Petersburg 
(Federația Rusă) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Londra (Regatul Unit) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – București (Romвnia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Riga (Letonia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Kiev (Ucraina) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Sarajevo (Bosnia și 
Herzegovina) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Astana (Kazahstan) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

7. Termenul de livrare/prestare solicitat (durata contractului): pînă la 31.12.2017.

Livrarea biletelor se va efectua la sediul Comisiei Electorale Centrale – 
str. V. Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău.

8. Documentele și cerințele de califi care pentru operatorii economici include următoarele:

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

1. Decizia de înregistrare a întreprinderii emisă de Camera Înregistrării de Stat –copie, 
confi rmată prin semnatura și ștampila participantului Obligatoriu

2. Certifi catul de atribuire a contului bancar copie, eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3. Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor și contribuțiilor valabil – copie, eliberat de Inspectoratul  Fiscal Obligatoriu

4. Ultimul raport fi nanciar copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

5. Licența în turism copie, emisăde Camera de Licențiere, confi rmată prin 
semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

6. Declarația privind conduit etică și neîmpli-
carea în practice frauduloase și de corupere conform punctului F3.4. din Documentația Standard Obligatoriu

7. Formularul informativ despre ofertant conform punctului F3.3. din Documentația Standard, 
confi rmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

8. Lista fondatorilor operatorului economic 
(Numele, prenumele, cod fi scal) confi rmat prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

9. Minim 2 ani de experiență specifi c în livrarea 
bunurilor și/sau prestarea serviciilor similar. Obligatoriu

10. Formularul ofertei conform punctului F3.1. din Documentația Standard Obligatoriu

11. Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii conform punctului F4.2. din Documentația Standard Obligatoriu

12. Specifi cațiile tehnice și prețul conform punctului F4.3. din Documentația Standard Obligatoriu

13. Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în mărime de 1% din valoarea ofertei Obligatoriu
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10. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

11. Denumirea autorităţii contractante: Comisia Electorală Centrală 

12. Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău 

13. Tel: 022-251-451; 022-578-994

14. Fax: 022-234-047

15. E-mail: info@cec.md

16. Numele și funcţia persoanei responsabile: Anna Ceban, Consultant, Direcția juridică

Setul de documente poate fi  obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 

Lipsa cererii de participare lipsește operatorul economic de dreptul de a depune oferta în 
cadrul procedurii respective de achiziție.

17. 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 10:00 

- pe „07”04. 2017 

- la sediul Comisiei Electorale Centrale, Anticamera (bir.201). 

       Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice.

Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al Comisiei Electorale Centrale şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

- la data de „___”_____________ 2017

- ora ___:___ 

- pe adresa sediului Comisiei Electorale Centrale, str. V. Alecsandri, 119. 

19. Garanția pentru ofertă

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

20. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC

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

22. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 300 000,00
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Anexă 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.763 din 11 octombrie 2012 

 

DOCUMENTAŢIA-STANDARD 

pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii 

  

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de transport aerian de pasageri

Cod CPV: 60400000-2

Autoritatea contractantă: Comisia Electorală Centrală

Procedura achiziţiei: acord-cadru

 

  

Licitaţia nr. _______________ din _______________

Nr. BAP şi data publicării: _____________________

Data deschiderii: _________________, ora _______
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INVITAŢIE LA LICITAŢIE 

Comisia Electorală Centrală

Acord-cadru

Servicii de transport aerian de pasageri

60400000-2

 

Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul achiziţiilor pub-
lice nr. ___________ din „___”___________________ 2017. 

În scopul achiziţionării serviciilor de transport aerian de pasageri conform necesităţilor Comisiei Electo-
rale Centrale (în continuare – Cumpărător) pentru anul de activitate 2017, este alocată suma necesară 
din Bugetul de Stat. 

Comisia Electorală Centrală invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile 
Cumpărătorului, să participe la licitaţie privind livrarea următoarelor bunuri şi servicii:

 

Nr. 
d/o Bunurile/serviciile Cantitatea 

(unități)
Termenul de livrare/

prestare

1 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Paris (Franța) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

2 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Erevan (Armenia) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

3 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Praga (Republica Cehă) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

4 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Bishkek (Republica Kîrgîză) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

5 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Ljubliana (Slovenia) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

6 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Seul (Coreea de Sud) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

7 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Tirana (Albania) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

8 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Berlin (Germania) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

9 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Tbilisi (Georgia) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

10 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Sofi a (Bulgaria) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

11 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Sankt-Petersburg (Federația Rusă) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

12 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Londra (Regatul Unit) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

13 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – București (Romвnia) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

14 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Riga (Letonia) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

15
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Kiev (Ucraina) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități Pe parcursul anului 2017

16 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Sarajevo (Bosnia și Herzegovina) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

17 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Astana (Kazahstan) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017
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Cerințele de califi care pentru operatorii economici include următoarele:
a) Decizia de înregistrare a întreprinderii – emisă de Camera Înregistrării de Stat –copie, confi rmată prin 

semnatura și ștampila participantului;
b) Certifi catul de atribuire a contului bancar – copie, eliberat de banca deținătoare de cont;
c) Certifi cat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor, valabil – copie, eliberat de In-

spectoratul  Fiscal;
d) Ultimul raport fi nanciar – copie, confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului;
e) Licența în turism – copie, emisăde Camera de Licențiere, confi rmată prin semnătura și ștampila par-

ticipantului;
f ) Declarația privind conduit etică și neîmplicarea în practice frauduloase și de corupere (F3.4.);
g) Formuilarul informative despre ofertant (F 3.3.);
h) Lista fondatorilor operatorului economic, confi rmată prin semnătura și ștampila participantului;
i) Formularul ofertei (F3.1.);
j) Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii (F4.2.);
k) Specifi cațiile tehnice și prețul (F4.3.).
l) Garanția pentru ofertă în mărime de 1% din valoarea ofertei (F3.2.);
m) Minim 2 ani de experiență specifi c în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similar.

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă – Comi-
sia Electorală Centrală, cu sediul – str. V. Alecsandri, 119, mun. Chișinău, persoana responsabilă – Anna Ce-
ban, tel.: 022-578-994, e-mail: anna.ceban@cec.md, şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la 
adresa indicată mai jos de la 9.00 pînă la 16.00, pauza de masa de la 12.00 la 13.00. Setul de documente poate 
fi  obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, 
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

Lipsa cererii de participare lipsește operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul 
procedurii respective de achiziție.

Documentele Participantului puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi  prezentate pînă la ___:____ pe 
„___”_____________ 2017 la sediul Comisiei Electorale Centrale, Anticamera (bir.201). Ofertele întîrziate vor fi  
respinse. Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lu-
cru al Comisiei Electorale Centrale şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la data de „___”___________ 
2017, ora ___:___ pe adresa sediului Comisiei Electorale Centrale, str. V. Alecsandri, 119. 

Adresa de referinţă din textul de mai sus: 
Comisia Electorală Centrală
str. V. Alecsandri, 119, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: 022-251-451
fax.: 022-234-047
e-mail: info@cec.md

Persoana responsabilă:
Anna Ceban, tel.: 022-578-994, anna.ceban@cec.md

 
Președintele 
Comisiei Electorale Centrale
Conducătorul grupului de lucru                                                                        Alina RUSSU
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Secţiunea 1

Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

 

A. Dispoziţii generale 

1. Scopul licitaţiei 

1.1. Autoritatea contractantă, indicată în Fișa de date a achiziţiei (FDA), emite Documentele de licitaţie în ve-
derea furnizării de bunuri/servicii, după cum este specifi cat în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor. Obiectul 
și numărul licitaţiei sînt specifi cate în FDA. Denumirea și numărul loturilor sînt prevăzute în FDA. 

2. Sursa de fi nanţare 

2.1. Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, după cum este indicat în FDA, pentru plăţi eligi-
bile conform contractului pentru care acest document de licitaţie este emis. 

3. Originea bunurilor și serviciilor 

3.1. Toate bunurile/serviciile, livrate în urma acestei licitaţii, vor fi  eligibile.

4. Participanţii la licitaţie 

4.1. Participant la licitaţie poate fi  orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezi-
dent, persoană fi zică sau juridică, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr.131 din 03 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

4.2. Participantul la licitaţie poate fi  persoană fi zică sau juridică, companie, asociaţie sau orice combinaţie 
legală a acestora sub formă de acord de intenţie, sau una existentă, privind formarea asociaţiei, care a 
fost invitată să participe la procedura de achiziţii publice sau dorește să participe, sau depune ofertă în 
urma invitaţiei la licitaţie. Toţi membrii asociației vor purta răspundere faţă de autoritatea contractantă 
în comun și individual. 

4.3. Întreprinderile de stat ale Republicii Moldova pot participa la licitaţie doar în cazul în care demonstrea-
ză că sînt autonome din punct de vedere juridic și fi nanciar și operează conform dreptului comercial. 

4.4. Ofertantul depune o declaraţie potrivit formularului din secţiunea a 3-a (F 3.4), referitor la faptul că aces-
ta (inclusiv membrii asociației) nu este în confl ict de interes privind participarea lui la licitaţie, și anume: 
(i) nu este asociat și nici nu a fost asociat în trecut, în mod direct sau indirect, cu vreun consultant sau 
altă entitate care a pregătit specifi caţiile și alte documente aferente acestei licitaţii; și (ii) depune doar o 
singură ofertă, cu excepţia ofertelor alternative conform articolului IPO20 (aceasta nu restrînge partici-
parea subcontractorilor în mai multe oferte). 

4.5. Ofertantul nu este admis la licitaţie în cazul în care acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor 
economici, conform prevederilor articolului IPO36. Lista de interdicţie poate fi  găsită la adresa indicată 
în FDA. 

5. Cheltuielile de participare la licitaţie 

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă 
nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul proce-
durii de licitaţie. 

6. Secţiunile Documentelor de licitaţie 

6.1. Documentele de licitaţie includ toate secţiunile indicate mai jos și trebuie citite în conjuncţie cu orice 
modifi care conform articolului IPO7. 

Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 
Secţiunea a 2-a. Fișa de date a achiziţiei (FDA) 
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Secţiunea a 3-a. Formulare pentru depunerea ofertei 
Secţiunea a 4-a. Tabelul cerinţelor 
Secţiunea a 5-a. Formular de acord-cadru 

7. Clarifi carea și modifi carea documentelor de licitaţie 

7.1. Participantul care solicită clarifi cări asupra documentelor de licitaţie va contacta autoritatea contrac-
tantă, în scris, la adresa specifi cată în FDA. Autoritatea contractantă va răspunde în scris la orice cerere 
de clarifi care, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va trans-
mite copii ale răspunsului tuturor participanţilor care au obţinut documentele de licitaţie direct de la 
aceasta, incluzînd o descriere a cererii, dar fără identifi carea sursei. 

7.2. În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate 
modifi ca documentele de licitaţie. Orice modifi care, efectuată în scris, va constitui parte componentă a 
documentelor de licitaţie și va fi  comunicată în scris tuturor participanţilor care au obţinut documente-
le de licitaţie direct de la autoritatea contractantă și Agenției Achiziții Publice. 

8. Practicile de corupere și alte practici interzise 

8.1. Guvernul solicită ca autorităţile contractante și participanţii la licitaţiile publice să respecte cele mai 
înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziţii, precum 
și în executarea contractelor fi nanţate din banii publici. 

8.2. În conformitate cu prevederile punctului IPO8.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autorita-
tea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPO8.3 în cadrul 
procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractu-
lui, aceasta: 

a)  va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, 
conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.45 din 24 ianuarie 2008; sau 

b)  va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 03 iulie 2015  privind 
achiziţiile publice, conform procedurii descrise în FDA. 

8.3. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor 
de achiziţie și executării contractului: 

a)  promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlo-
citor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a infl uenţa acţiunile unei alte 
părţi; 

b)  orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijenţă, induce 
în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui benefi ciu fi nanciar sau de altă 
natură ori pentru a evita o obligaţie; 

c)  înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării com-
portamentului lor la procedurile de achiziţii publice; 

d)  deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, 
pentru a infl uenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; 

e)  distrugerea intenţionată, falsifi carea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale 
investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă 
condusă de către organele de resort în vederea identifi cării unor practici descrise mai sus; precum 
și ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia 
cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. 

8.4. Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de con-
strîngere pentru obţinerea benefi ciilor personale în legătură cu desfășurarea achiziţiilor publice.
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 B. Criterii de califi care 

9. Criterii generale 

9.1. Ofertantul va avea experienţa, buna reputaţie, dotarea tehnică și competenta profesională necesare, 
capacităţi de producere, echipamente și alte facilităţi fi zice, inclusiv pentru servicii postvînzare (după 
caz), competenţa managerială, experienţa specifi că, personalul califi cat necesar pentru îndeplinirea 
contractului și alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţii publice pe întrea-
ga perioadă de valabilitate a acestuia. 

 10. Criterii de experienţă 

10.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă în livrarea bunurilor și/sau serviciilor pentru a 
se califi ca cerinţelor de îndeplinire a contractului: 

a)  experienţă specifi că în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare, specifi cat în FDA; În cazul 
asociației, cel puțin unul dintre asociați va întruni această condiție, și 

b)  capacitate minimă de producere sau echipamentele specifi cate în FDA. 

 11. Criterii de capacitate fi nanciară 

11.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate fi nanciară pentru a se califi ca cerinţelor de 
îndeplinire a contractului: 

a)  realizarea satisfăcătoare a unei livrări de bunuri similare pe parcursul perioadei specifi cate în FDA, 
în care valoarea unui contract individual a constituit suma stabilită în FDA; 

În cazul cerinței date, autoritatea contractantă acceptă cumularea de contracte pentru o perioadă 
de realizare a viitorului contarct. În cazul asociației cel puțin un asociat va întruni cerința. Ceilalți 
asociați vor întruni cerința în cuantum de cel puțin 30%, și 

b)  disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, sau de resurse creditare de la o bancă, con-
form FDA.

 

C. Pregătirea ofertelor 

12. Documentele ce constituie oferta 

12.1. Oferta va cuprinde următoarele: 
a)  Formularul ofertei (F3.1);
b)  Garanţia pentru ofertă (F3.2) în original; 
c)  Formularul specifi caţiei tehnice și de preț (F4.3); 
d)  Formularul informativ despre ofertant (F3.3), inclusiv toate certifi catele și documentele enumerate 

în punctul 1.9 al formularului; 
e)  orice alt document cerut în FDA. 

12.2. Toate documentele menţionate la literele a), b) și c) ale punctului IPO12.1 vor fi  completate fără nici o 
modifi care sau abatere de la original, spaţiile goale fi ind completate cu informaţia solicitată. Completa-
rea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fi ind necorespunzătoare. 

13. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor și serviciilor 

13.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de licitaţie, ofertantul va 
depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condi-
ţiilor de livrare, specifi caţiilor tehnice și standardelor specifi cate în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor. 

13.2. Pentru a demonstra conformitatea cantităţilor propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va com-
pleta formularele “Lista bunurilor și grafi cul livrării” (F4.1) și “Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii” (F4.2). 
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Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor și serviciilor propuse, ofertantul va completa 
Formularul specifi caţiilor tehnice (F4.3). De asemenea, ofertantul va include literatură de specialitate, 
desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justifi cative. 

14. Principiul unei singure oferte. Oferte alternative 

14.1. Ofertantul va depune doar o singură ofertă, individual sau în calitate de membru al asociației. Toa-
te ofertele cu participarea unui ofertant care depune sau participă la mai multe oferte vor fi  respinse 
(aceasta nu se referă la participarea subcontractorilor în mai multe oferte). Ofertele alternative nu vor fi  
acceptate, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de FDA. 

15. Garanţia pentru ofertă 

15.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), dacă se cere, după cum 
este specifi cat în FDA. 

15.2. Garanţia pentru ofertă va fi  în suma specifi cată în FDA, în lei moldovenești, emisă de o bancă licenţi-
ată și va fi : 

a)  în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară, valabilă pentru perioada de valabilitate a 
ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO17.2.; sau 

b)  transfer pe contul autorităţii contractante. 

15.3. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO15.1, orice ofertă neînsoţită 
de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi  respinsă de către autoritatea contractantă 
ca fi ind necorespunzătoare. 

15.4. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîștigători va fi  restituită cît mai rapid posibil, dar nu mai tîrziu 
de 5 zile de la momentul: 

a)  semnării contractului de către ofertantul cîștigător, în urma depunerii Garanţiei de bună execuţie 
conform punctului IPO42; 

b)  anulării procedurii de achiziţie; 

c)  expirării termenului de valabilitate a garanţiei de ofertă. 

15.5. Garanţia pentru ofertă poate fi  reţinută: 

a)  dacă un ofertant își retrage sau își modifi că oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei spe-
cifi cate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO17.2; 
sau 

b)  dacă ofertantul cîștigător refuză: 

-  să accepte corectarea greșelilor aritmetice conform punctului IPO29; 

-  să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; 

-  să semneze contractul conform articolului IPO43. 

15.6. Garanţia pentru ofertă prezentată de asociație trebuie să fi e în numele asociației care depune oferta. 
Dacă asociația nu a fost constituită juridic la momentul licitaţiei, Garanţia pentru ofertă va fi  în numele 
tuturor membrilor intenţionaţi. 

16. Preţuri 

16.1. Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) și în Specifi caţiile tehnice și de preț 
(F4.3) se vor conforma cerinţelor specifi cate mai jos. 

16.2. Toate loturile și poziţiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specifi caţiile tehnice și de preț 
(F4.3.). 
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16.3. Preţul ce urmează a fi  specifi cat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei. 

16.4. Termenii Incoterms, cum ar fi  EXW, CIP, DDP și alţi termeni similari, vor fi  supuși regulilor prevăzute în 
ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este men-
ţionat în FDA. 

16.5. Preţurile vor fi  indicate după cum este arătat în Specifi caţiile tehnice și de preț, formular inclus în sec-
ţiunea a 4-a – Specifi caţii tehnice și de preț. 

16.6. Preţurile indicate de către ofertant vor fi  fi xate pe parcursul executării contractului de către ofertant și 
nu se vor schimba din orice cauză, cu excepţia cazurilor prevăzute în FDA. 

16.7. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA.

17. Termenul de valabilitate a ofertelor 

17.1. Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specifi cate în FDA, de la data-limită de depunere 
a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi  respin-
să de către autoritatea contractantă ca fi ind necorespunzătoare. 

17.2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractan-
tă poate cere ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu maximum 60 zile de la 
termenul iniţial. Solicitarea și răspunsurile vor fi  făcute în scris. În cazul în care se cere o garanţie pentru 
ofertă în cadrul licitaţiei, conform prevederilor punctului IPO15, aceasta de asemenea va fi  extinsă pen-
tru perioada corespunzătoare. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia 
pentru ofertă. Ofertanţilor ce aprobă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să 
modifi ce ofertele. 

18. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei 

18.1. Oferta, documentele legate de licitaţie și toată corespondenţa dintre ofertant și autoritatea contrac-
tantă vor fi  întocmite în limba de stat. Documentele justifi cative și literatura de specialitate tipărită, care 
fac parte din ofertă, pot fi  în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fi e însoţite de o traducere exactă a 
fragmentelor relevante în limba de stat, caz în care, în scopul interpretării ofertei, această traducere va 
prevala. 

19. Valuta ofertei 

19.1. Preţurile pentru bunurile și serviciile solicitate vor fi  indicate în lei moldovenești, cu excepţia cazurilor 
în care FDA prevede altfel. 

20. Formatul și semnarea ofertei 

20.1. Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta, după cum este descris în punctul 
IPO12. 

20.2. Oferta va fi  tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi  ștearsă și va fi  semnată de către persoana 
autorizată să semneze în numele ofertantului. Această autorizare va fi  efectuată în formă de scrisoare 
de delegare/împuternicire, care se atașează la Formularul informativ despre ofertant (F3.5). Numele și 
funcţia fi ecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura 
respectivă. Toate paginile ofertei, cu excepţia condiţiilor generale care rămîn neschimbate, vor fi  nume-
rotate succesiv și semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta. 

20.3. Orice înscrieri suplimentare, ștersături sau supra-scrieri vor fi  valabile doar dacă sînt semnate sau pa-
rafate de către persoana autorizată să semneze oferta.
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D. Depunerea și deschiderea ofertelor 

21. Depunerea, sigilarea și marcarea ofertelor 

21.1. Ofertanţii pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poștale sau personal. Ofertanţii vor pune 
separat oferta, inclusiv ofertele alternative, dacă se permite conform punctului IPO14, în plicuri sigilate, 
marcîndu-le în mod corespunzător. 

21.2. Plicurile:

a)  vor conţine numele și adresa ofertantului; 

b)  vor fi  adresate autorităţii contractante în conformitate cu punctul IPO22.1; 

c)  vor purta numărul licitaţiei, conform punctului IPO1.1, și orice semne adiţionale de identifi care, 
dacă este specifi cat în FDA; 

d)  vor purta o avertizare să nu fi e deschise înainte de ora și data deschiderii ofertelor, în conformitate 
cu punctul IPO25.1. 

21.3. Dacă plicurile nu sînt sigilate și marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu își 
va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei. 

22. Termenul limită de depunere a ofertelor 

22.1. Ofertele se vor primi de către autoritatea contractantă nu mai tîrziu de data și ora specifi cate în FDA. 
Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin 
modifi carea documentelor de licitaţie în conformitate cu punctul IPO7, caz în care toate drepturile și 
obligaţiile autorităţii contractante și ale ofertanţilor vor fi  supuse ulterior termenului-limită prelungit. 

23. Oferte întîrziate 

23.1. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o ofertă depusă după expirarea termenul-limită 
de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul IPO18. Orice ofertă primită de către autoritatea 
contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor va fi  înregistrată în modul corespunzător și 
restituită ofertantului fără a fi  deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de deschidere. 

24. Modifi carea, substituirea și retragerea ofertelor 

24.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifi ca oferta sa după ce a fost depusă prin trimiterea unei 
notifi cări în scris, în conformitate cu punctul IPO21, semnată în modul corespunzător de către un repre-
zentant autorizat și incluzînd o copie a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate cu punctul 
IPO20.2. Substituirea sau modifi carea corespunzătoare a ofertei trebuie să fi e însoţită de o notifi care în 
scris. În cazul retragerii ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizată din partea ofertantului. 

24.2. Ofertele care se solicită a fi  retrase în conformitate cu punctul IPO24.1 vor fi  înapoiate la momentul 
solicitării ofertantului, fără a fi  deschise. 

24.3. Nici o ofertă nu poate fi  retrasă, substituită sau modifi cată în perioada dintre termenul de deschidere a 
ofertelor și expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sub sancțiunea reținerii garanției pentru ofertă.

25. Deschiderea ofertelor 

25.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în public la adresa, data și ora specifi cate în FDA. 

25.2. Toate celelalte plicuri vor fi  deschise unul cîte unul, citind: 
a) numele ofertantului și dacă există vreo modifi care a ofertei; 
b) preţurile ofertei, pe lot și total, și ofertele alternative; 
c) prezenţa Garanţiei de ofertă, dacă se aplică; 
d) documentele prezentate de ofertant;
d) oricare alte detalii, la decizia autorităţii contractante. 
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Nu va fi  respinsă nici o ofertă în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în con-
formitate cu punctul IPO23.1. 

25.3. Autoritatea contractantă va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor și, la solicitarea repre-
zentanţilor operatorilor economici prezenţi la ședinţa de deschidere, îl va înainta acestora spre contra-
semnare. O copie a procesului-verbal va fi  distribuită, la solicitare, ofertanţilor care au depus ofertele la 
timp. 

25.4. Formularul ofertei F3.1 și Formularul F4.3., care reprezintă valoarea fi nanciară a propunerii, vor fi  con-
trasemnate de către toţi membrii grupului de lucru.

 

E. Evaluarea și compararea ofertelor 

26. Confi denţialitate 

26.1. Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea, compararea și postcalifi carea ofertelor nu vor fi  dezvălu-
ite ofertanţilor sau altor persoane ce nu sînt ofi cial implicate în acest proces, pînă la momentul înregis-
trării contractului în modul stabilit. 

26.2. Orice acţiuni ale unui ofertant de a infl uenţa autoritatea contractantă în examinarea, evaluarea, com-
pararea și postcalifi carea ofertelor sau în luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot avea drept 
consecinţă respingerea ofertei acestuia. 

27. Clarifi carea ofertelor 

27.1. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarifi care a ofertei 
acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea, compararea și postcalifi carea ofertelor. Nu vor fi  soli-
citate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor 
aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate 
cu punctul IPO29. 

27.2. În cazul în care ofertantul nu oferă autorităţii contractante clarifi cările solicitate în timpul stabilit în 
cererea de clarifi care (cu condiţia că recepţionarea acestei cereri a fost confi rmată de către ofertant), 
oferta respectivă poate fi  respinsă. 

28. Determinarea conformităţii ofertelor 

28.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi  bazată pe conţi-
nutul ofertei. 

28.2. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor și specifi caţii-
lor din documentele de licitaţie, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau 
omiteri ce pot fi  înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fi ind neînsemnată 
dacă: 

a)  nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor și/sau a 
serviciilor specifi cate în contract; 

b)  nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului 
conform contractului; 

c)  nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte confor-
me cerinţelor. 

28.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de licitaţie, ea va fi  respinsă de către au-
toritatea contractantă și nu poate fi  făcută corespunzătoare ulterior de către ofertant prin corectarea 
abaterilor, erorilor sau omiterilor esenţiale. 
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29. Neconformităţi, erori și omiteri 

29.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine 
abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi  înlăturate 
fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, 
și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor. 

29.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor, oferta acestuia 
este respinsă. 

30. Examinarea prealabila a ofertelor 

30.1. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confi rma faptul că toate documentele și docu-
mentaţia tehnică cerută în punctul IPO12 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet 
al fi ecărui document depus. 

30.2. Autoritatea contractantă va confi rma faptul că următoarele documente și informaţii au fost prezenta-
te în cadrul licitaţiei: 

a)  Formularul ofertei (F3.1); 

b)  Lista bunurilor și grafi cul livrării (F4.1.) sau Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii(F4.2.); 

c)  Garanţia pentru ofertă, în conformitate cu punctul IPO15, dacă se cere; 

d)  Specifi caţia tehnică și de preț (F4.3) din secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor;

e)  Formularul inrormativ despre ofertant (F3.3.) și toate documentele enumerate la pct. 1.9. din acesta;

f )  Declarația privind conduit etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere (F3.4.). 

Dacă oricare dintre aceste documente sau informaţii lipsesc, oferta va fi  respinsă. 

31. Evaluarea tehnică 

31.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării prealabile, conform punctului IPO30, vor fi  admi-
se spre evaluarea tehnică. 

31.2. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confi rma faptul că toţi termenii și condiţiile 
specifi cate în contract au fost acceptate de către ofertant fără devieri majore sau rezerve. 

31.3. Autoritatea contractantă va evalua aspectele tehnice ale ofertei depuse pentru a verifi ca îndeplinirea 
tuturor cerinţelor specifi cate în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor a documentelor de licitaţie, fără aba-
teri, erori sau omiteri esenţiale. 

31.4. Dacă, în urma examinării termenilor, condiţiilor și evaluării tehnice, autoritatea contractantă stabilește 
că oferta nu este conformă cerinţelor potrivit condiţiilor din punctul IPO28, oferta va fi  respinsă. 

32. Evaluarea fi nanciară 

32.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării tehnice, conform punctului IPO31, vor fi  admise 
pentru evaluarea fi nanciară. 

32.2. În scopul evaluării fi nanciare și comparării ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate în valute di-
ferite (în cazul în care acest lucru este permis conform punctului IPO19.1) vor fi  convertite de către 
autoritatea contractantă într-o singură valută specifi cată în FDA, utilizînd ratele de schimb de vînzare 
stabilite, și la data specifi cată în FDA. 

32.3 Autoritatea contractantă va lua în considerare următoarele: 

a)  evaluarea va fi  efectuată pe loturi sau pe poziţii; 

b)  preţul ofertei stabilit conform punctului IPO16, inclusiv taxele locale aplicabile în Republica Moldo-
va (tarife, accize etc.), cu excepţia TVA, care ar fi  aplicate în cazul adjudecării contractului; 
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c)  ajustările valorii ofertei ca urmare a erorilor aritmetice, conform punctului IPO29; 

d)  factorii de evaluare aplicabili, conform prevederilor din punctul IPO32.4; 

32.4. În cadrul evaluării fi nanciare, autoritatea contractantă va lua în considerare, pe lîngă cel mai mic preţ 
oferit, unul sau mai multe criterii legate de caracteristicile, performanţa, termenii și condiţiile achiziţio-
nării bunurilor și/sau serviciilor, dacă acest lucru este specifi cat în FDA. 

32.5. În cazul neaplicării unuia sau a mai multe criterii conform punctului IPO32.4, se va folosi criteriul cel 
mai mic preţ. 

33. Compararea ofertelor 

33.1. Autoritatea contractantă va compara toate ofertele conforme cerinţelor pentru a determina oferta cea 
mai avantajoasă economic, în conformitate cu punctul IPO32. 

34. Postcalifi carea ofertantului 

34.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul, care este selectat ca depunînd cea mai avan-
tajoasă economic și corespunzătoare ofertă, este califi cat să execute Contractul. 

34.2. Aprecierea califi cării va fi  bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de califi care ale ofertan-
tului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO12, clarifi cărilor posibile conform punctului 
IPO27, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO9, IPO10 și IPO11. Criteriile care nu au fost 
incluse în aceste puncte nu vor fi  folosite în aprecierea califi cării ofertantului. 

34.3. O apreciere afi rmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respec-
tiv. O apreciere negativă va rezulta în descalifi carea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate 
trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacită-
ţilor acelui ofertant în executarea contractului. 

35. Excluderea negocierilor 

35.1. Nu se vor accepta nici un fel de negocieri cu ofertantul cîștigător sau cu alţi ofertanţi. Ofertantului nu 
i se va cere, drept condiţie pentru adjudecarea contractului, să-și asume responsabilităţi care nu au fost 
prevăzute în documentele de licitaţie, precum și să majoreze preţul oferit sau să modifi ce oferta. 

36. Descalifi carea ofertantului 

36.1. Autoritatea contractantă va descalifi ca ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, 
cu scopul califi cării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunde-
rea sa cerinţelor de califi care. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate 
declara ofertantul respectiv ca fi ind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii 
publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici pe un termen de 3 ani. 

36.2. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris ofi cial și este întocmită de către 
Agenţia Achiziţii Publice cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de 
achiziţie publică. Aceasta este întocmită, actualizată și ţinută de Agenţie conform prevederilor articolu-
lui 25 din Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţii publice. 

36.3. Ofertantul poate fi  descalifi cat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de 
sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului 
sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. 

36.4. Ofertantul este descalifi cat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ulti-
milor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor 
profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. 
Ofertanţii vor prezenta informaţia corespunzătoare în punctul 3.3 al Formularului informativ despre 
ofertant din secţiunea a 3-a (F3.5). 
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36.5. Ofertantul este descalifi cat pentru neachitarea impozitelor și a altor plăţi obligatorii în conformitate cu 
legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze 
împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice și componenţa fondatorilor și a persoanelor 
afi liate. 

36.6. Autoritatea contractantă descalifi că ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdic-
ţie a operatorilor economici. 

36.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de 
califi care.

37. Dreptul autorităţi contractante de a accepta sau de a respinge unele sau toate ofertele 

37.1. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie și de a respinge toate 
ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei con-
curenţe efective, se afl ă în imposibilitatea acoperirii fi nanciare sau în cazurile necorespunderii ofertelor 
cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-și crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de 
achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceștia și le-au 
creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

 

F. Adjudecarea contractului 

38. Criteriul de adjudecare 

38.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA, acelui ofertant 
a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite în punctul IPO32.4 și altor condiţii ca avînd cel 
mai mic preţ sau fi ind cea mai avantajoasă economic și care este conformă cerinţelor din documentele 
de licitaţie, cu condiţia ca și ofertantul să fi e califi cat pentru executarea contractului. 

39. Dreptul autorităţii contractante de a modifi ca cantităţile în timpul adjudecării 

39.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau de 
a micșora cantitatea de bunuri și/sau servicii, specifi cate iniţial în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor, 
pentru a se putea încadra în mijloacele fi nanciare allocate. însă fără de nici o schimbare în preţul unitar 
sau în alţi termeni și condiţii ale ofertei și ale documentelor de licitaţie. 

40. Înștiinţarea de adjudecare 

40.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă va anunţa în scris ofer-
tantul cîștigător despre faptul acceptării ofertei și atribuirii contractului de achiziţii publice. 

40.2. Odată cu prezentarea de către ofertantul cîștigător a Formularului de contract (F5.1) semnat și a Ga-
ranţiei de bună execuţie (F5.2) conform punctului IPO42, autoritatea contractantă va anunţa în timp 
de trei zile fi ecare ofertant necîștigător și le va elibera Garanţia de ofertă, în conformitate cu punctul 
IPO15.5. 

41. Garanţia de bună execuţie 

41.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă 
s-a cerut), ofertantul cîștigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA, 
folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F5.2), inclus în a secţiunea a 5-a – For-
mulare de contract, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde 
condiţiilor formularului (F5.2). 

41.2. Refuzul ofertantului cîștigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va 
constitui motiv sufi cient pentru anularea adjudecării și reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, 
autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai avantajoasă 
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economic, a cărui ofertă este conformă cerinţelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă 
a fi  califi cat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor 
rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contrac-
tantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. 

42. Semnarea contractului 

42.1. O dată cu expedierea înștiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîști-
gător Formularul contractului (F5.1) completat și toate celelalte documente componente ale contrac-
tului. 

42.2. Ofertantul cîștigător va semna contractul în modul corespunzător și îl va restitui autorităţii contractan-
te în termenul specifi cat în FDA. 

42.3. Încheierea contractului poate fi  suspendată în cazurile prevăzute la punctul IPO45. 

42.4. În termen de pînă la 5 zile după recepţionarea contractului semnat și a Garanţiei de bună execuţie 
(F5.2), autoritatea contractantă va elibera și va transmite Garanţia pentru ofertă ofertantului cîștigător. 

43. Înștiinţarea celorlalţi ofertanţi 

43.1. Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi  informaţi de autoritatea contractantă despre încheierea 
contractului de achiziţie doar în urma depunerii de către ofertantul cîștigător a Garanţiei de bună exe-
cuţie conform punctului IPO42 și semnării contractului conform punctului IPO43, în decurs de 3 zile 
calendaristice de la data încheierii contractului, indicîndu-se denumirea și datele de contact ale opera-
torului economic cu care s-a încheiat contractul, precum și preţul contractului. 

43.2. În urma primirii înștiinţării de adjudecare, ofertanţii necîștigători pot cere în scris autorităţii contrac-
tante o prezentare succintă ce ar conţine explicaţii cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au 
fost selectate. Autoritatea contractantă va răspunde prompt în scris oricărui ofertant necîștigător care 
solicită o explicaţie. 

44. Dreptul de contestare 

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractan-
tă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său 
recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste 
decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr.131 din 03 iulie 
2015 privind achiziţiile publice. 

44.2 Contestaţiile se vor depune direct la Agenţia Achiziţii Publice. Toate contestaţiile vor fi  depuse, exa-
minate și soluţionate în modul stabilit în articolele 75-82 din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice. 

44.3. Operatorul economic, în termen de pînă la 10 zile calendaristice de la data la care a afl at despre circum-
stanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Achiziţii Publice o 
contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. 

44.4. Contestaţiile privind invitaţiile de participare la licitaţie și documentaţia de licitaţie pot fi  depuse pînă 
la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.
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Secţiunea a 2-a

Fişa de date a achiziţiei (FDA) 

Următoarele date specifi ce referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau 
ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO) din Partea I a documentelor de licitaţie. În cazul unei 
discrepanţe sau al unui confl ict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de date a achiziţiei sînt oferite cu litere cursive, alături de articolele 
corespunzătoare din IPO

 

A. Dispoziţii generale 

IPO 1.1 

Autoritatea contractantă: Comisia Electorală Centrală 

IPO 1.1 

Obiectul şi numărul licitaţiei: Nr. ______ din „___”_______________ 2017 privind achiziționarea servici-
ilor de transpoert aerian de pasageri (bilete de avion).

Asigurarea de transport aerian international de pasageri – cod CPV:60400000-02, prin încheierea acor-
dului-cadru cu reluarea competiției între minim 3 operatori economici, semnatari ai acestuia.

Cerințe minime:

1. Efectuarea rezervării și emiterea pentru cazul biletelor de avion  pentru transport  în străinătate la solici-
tarea autorității contractante  pot face referire, fără a fi  limitate la acestea, la detalii privind: clasa (busi-
ness/econom), data și ora plecării/sosirii, ruta de deplasare, escale, compania aeriană;

2. Nu se acceptă efectuarea deplasării pentru membrii unei delegații cu avioane sau pe rute diferite.

3. Alocarea de personal dedicate în rețeaua cu autoritatea contarctantă, pentru îndeplinirea în bune 
condiții a tuturor solicitărilor, respectiv:

- Minim o persoană responsabilă pentru toată durata de derulare a Acordului-cadru;

- Se vor prezenta numele, datele de contact (telefon, fax, telefon mobil, adresa de e-mail etc.) pentru 
persoanele care vor răspunde prioritar la solicitările autorității contractante pentru informații, ofer-
ite și în general privind contul de client ONVV;

-  Prestatorul va lua toate măsurile pentru ca personalul dedicate să răspundă cu promptitudine și 
professionalism la toate solicitările autorității contarctante pentru îndeplinirea Acordului-cadru.

4. Orice solicitare a benefi ciarului se va considera pentru curse care au costul cel mai redus pentru biletul 
de avion oentru aceeași destinație.

5. În cazul în care deplasarea este anulată, prestatorul va fi  înștiințat în cel mai scurt timp pentru anularea 
rezervării, iar în cazul în care biletul a fost emis, va fi  înștiințat despre anularea biletului și a facturilor. 
Autoritatea contarctantă poate restitui biletele de avion neutilizate. Inclusiv pentru biletele restituite  
cu minim 24 ore înainte de data plecării autoritatea contractantă nu va plăti penalități. În cazul unor 
condiții restrînse, eventuale sau existente ce persist în baza regulamentelor operatorilor aerieni, la 
ofertă vor fi  anexate dovezi/probe ce confi rm această situație.

6. Costul biletului de avion va fi  indicat de către ofertant cu toate taxele incluse.

7. Servicii conexe: asigurarea cu transport auto/tren de la/spre aeroport/către destinație, la solicitarea 
reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, sau persoanele împuternicite (de indicat disponibilitatea 
în ofertă).
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IPO 2.1 

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de Stat. 

IPO 2.1 

Plăţi/mijloace fi nanciare din partea partenerului de dezvoltare: nu se aplică.

IPO 3.1 

Informații privind acordul-cadru

a) Autoritatea contractantă – Comisia Electorală Centrală (CEC) va încheia  un Acord-cadru pînă la 
31.12.2017, prin aplicarea ulterioară în cadrul acordului a procedurii de cerere de oferte prin mijlo-
ace electronice (e-mail, fax).

b) Numărul de operatori economici cu care se va încheia Acordul-cadru este de minim 3.

c) Calendarul estimativ al aplicării procedurii încheierii Acordului-cadru este pînă la 31.12.2017.

d) Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente  ori de cite ori apare necesitatea 
organizării unor deplasări internaționale în funcție de fondurile alocate în acest scop, pe întreaga 
durată a Acordului-cadru (pînă la fi nele anului curent).

Informații referitoare la contarctul subsecvent:

1. Pentru orice deplasare care urmează să fi e efectuată, CEC va transmite prin e-mail și/sau fax tutu-
ror operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru o solicitare de ofertare, de regulă, cu 2-15 
zile lucrătoare înaintea deplasării;

2. Oferta va conține prețul biletului pentru persoana/persoanele care vor efectua  deplasarea, pe 
ruta, perioada, clasa de călătorie și tipul de cursă solicitat și va evidenția prețul cu toate taxele in-
cluse.

3. La reofertare, taxa de servicii luată în calcul poate fi  mai mica decît cea din Acordul-cadru, dar în 
nici un caz mai mare decît cea din acordul-cadru.

4. În baza acestei comenzi/Contractul subsecvent, operatorul economic are obligația de a emite 
bilete de avion și facture (cu toate taxele incluse) reprezentînd contravaloarea serviciilor și de a le 
transmite la sediul CEC, de regulă, cu 2-10 zile înainte de data plecării.

IPO 4.5 

Pentru consultarea Listei de interdicţie a operatorilor economici se va referi la adresa: http://www.ten-
der.gov.md/ro/black_list/ 

IPO 7.1 

Pentru clarifi carea documentelor de licitaţie, adresa autorităţii contractante este: 

Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău, Comisia Electorală Centrală.

Tel.: 022-251-451; Fax: 022-234-047; E-mail: info@cec.md.

Persoana de contact: 

Anna Ceban – tel.: 022-578-994, e-mail: anna.ceban@cec.md.
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B. Criterii de califi care 

IPO 10.1(a) 

Ofertantul va avea minim 2 ani de experienţă specifi că în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare. 

IPO 10.1(b) 

Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare: nu se cere.

IPO 11.1(a) 

Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul activității: nu se cere. 

IPO 11.1(b) 

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim: nu se cere.

 

C. Pregătirea ofertelor 

IPO 12.1(r) 

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente adiţionale: nu se cere.

IPO 14.1 

Oferte alternative nu vor fi  acceptate. 

IPO 15.1 

Oferta va fi  însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului 
F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei. 

IPO 15.2 

Garanţia pentru ofertă va fi  în valoare de: 1% din valoarea ofertei, fără TVA.

IPO 16.4 

Ediţia aplicabilă a Incoterms va fi : “Incoterms 2000”.

IPO 16.7 

Metoda și condițiile de plată vor fi : plățile vor fi  efectuate în lei moldovenești, prin transfer, în baza fac-
turii, în termen de 15 zile bancare.

IPO 17.1 

Perioada valabilităţii ofertei va fi  de 30 zile. 

IPO 19.1 

Nu se acceptă depunerea ofertelor în valută străină.

IPO 20.1 

În plus la originalul ofertei, numărul copiilor ofertei va fi : 0.

 

D. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

IPO 21.2(c) .

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: denumirea și numărul licitației, denumirea 
autorității contarctante și altă informație, după caz.

IPO 22.1 
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Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante este: 

Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău, Comisia Electorală Centrală. 

Tel. 022-251-451; Fax: 022-234-047; E-mail: info@cec.md

Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 

Data: „___”_______________ 2017

Ora: ____:_____ 

IPO 25.1 

Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: 

Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău, Comisia Electorală Centrală.

Data: „___”_______________ 2017

Ora: ____:_____ 

 

E. Evaluarea şi compararea ofertelor 

IPO 32.3 

Evaluarea va fi  efectuată pe: poziții.

IPO 32.4 

Factorii economici aplicabili pentru evaluare vor fi  următorii: nu se cere.

 

F. Adjudecarea contractului 

IPO 39.1 

Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :“cel mai mic preţ, fără TVA”.

IPO 41.1 

Suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte în mărime de 10  la sută din preţul Acordului-cadru 
adjudecat. 

IPO 42.2 

Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 10 
zile.
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Secţiunea a 3-a

Formulare pentru depunerea ofertei

Următoarele tabele şi formulare vor fi  completate de către ofertant şi incluse în ofertă.

 

Formular Denumirea
F3.1 Formularul ofertei
F3.2 Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare
F3.3 Formularul informativ despre ofertant
F3.4 Declaraţia privind conduit etică și neîmplicarea în practice frauduloase și de corupere
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FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modifi cări în formatul 
formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

Data: [introduceţi data depunerii ofertei] 

Licitaţia nr.: [introduceţi numărul/ codul licitaţiei] 

Invitaţie la licitaţia nr.: [introduceţi numărul/ codul anunţului] 

Alternativa nr.: [introduceţi numărul/ codul în cazul unei oferte alternative] 

Către: [introduceţi numele deplin al autorităţii contractante] 

[introduceţi denumirea ofertantului] declară că: 

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de licitaţie, inclusiv modifi cările nr.______________ 
[introduceţi numărul şi data fi ecărei modifi cări, dacă au avut loc]. 

b) [denumirea ofertantului] se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitaţie şi condiţiile stipulate în 
specifi caţiile tehnice şi de formare a preţurilor, următoarele bunuri şi/sau servicii _______________________

_____________________________________________________________________________________________ 
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]. 

c) Preţul total al ofertei constituie: 

_____________________________________________________________________________________________ 
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]. 

d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specifi cată în instrucţiunile pentru ofertanţi, punctul IPO17.1, 
începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie şi va putea fi  
acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 

e) În cazul acceptării prezentei oferte, [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în 
conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. 

f ) Nu sîntem în nici un confl ict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4. 

g) Compania semnatară, afi liaţii sau sucursalele sale, inclusiv fi ecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, 
nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5. 

 

Semnat: _____________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 

[sigiliul fi rmei se va aplica alături de semnătură] 

 

Nume: ______________________________ [numele complet al persoanei ce semnează formularul ofertei] 

 

În calitate de: ________________________ [funcţia ofi cială a persoanei ce semnează formularul ofertei] 

 

Ofertantul: ___________________________ [denumirea completă ofi cială a ofertantului] 

 

Adresa: _____________________________ [adresa completă ofi cială a ofertantului] 

 

Data: _______________________________ [introduceţi data semnării formularului] 
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GARANŢIA PENTRU OFERTĂ

(GARANŢIA BANCARĂ, F3.2)

 

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia 
bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] 

 

_____________________________________________________________________________________________
[Numele băncii şi adresa ofi ciului sau a fi lialei emitente] 

  

Benefi ciar: ________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] 

Data: _____________________

  

GARANŢIE DE OFERTĂ NR._________________ 

 

[denumirea băncii] a fost informată că [numele ofertantului] (numit în continuare “Ofertant”) urmează să înainteze oferta către 
Dvs. la data de ___________ (numită în continuare “ofertă”) pentru livrarea/prestarea ______________ [obiectul achiziţiei] 
conform invitaţiei la licitaţia nr. din _________. 201_ [numărul şi data licitaţiei]. 

La cererea Ofertantului, noi, [denumirea băncii], prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau 
sume ce nu depăşesc în total suma de [suma în cifre] ( [suma în cuvinte] ), la primirea de către noi a primei solicitări din partea 
Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifi că faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale 
referitor la condiţiile ofertei, şi anume: 

a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modifi cat oferta după expirarea termenului-limită de 
depunere a ofertelor; sau 

b) fi ind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: 
(i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectifi carea erorilor aritmetice, efectuată de către 
grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună 
execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specifi cată în documentele de licitaţie, 
înainte de semnarea contractului de achiziţie. 

Această garanţie va expira în cazul apariţiei uneia dintre următoarele situaţii: 

a) Ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în 
urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau 

b) Ofertantul nu devine ofertant cîştigător, fi e în urma primirii de către noi a copiei înştiinţării Dvs. despre numele altui 
ofertant cîştigător; fi e la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilităţii ofertei depuse de către Ofertant 
în cadrul licitaţiei. 

 

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanţie trebuie recepţionată de către noi la ofi ciu pînă la data 
respectivă inclusiv. 

 

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de _____________________. 

 

____________________________ 
[semnătura autorizată a băncii] 
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FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3) 

  

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modifi cări în formatul 
formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

 

Data: ________________ 

  

Numărul licitaţiei: __________________ _____________________ Pagina _________ din _______________ 

  

A. Ofertanţi individuali 

1. Informaţii generale
1.1. Numele juridic al ofertantului
1.2. Adresa juridică a ofertantului în ţara înregistrării

1.3.

Statutul juridic al ofertantului
Proprietate
Formă de organizare juridică
Altele

1.4. Anul înregistrării ofertantului

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului
Producător
Agent local/ Distribuitor al producătorului străin
Intermediar
Companie de antrepozit
Altele

1.6.

Informaţia despre reprezentantul autorizat al 
ofertantului
Numele
Locul de muncă şi funcţia
Adresa
Telefon/ Fax
E-mail

1.7. Numărul de înregistrare pentru TVA

1.8. Numărul de identitate al ofertantului pentru 
impozitul pe venit (pentru ofertanţii străini)
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1.9. Ofertantul va anexa copiile următoarelor 
documente:

Exemplu: 
Documente obligatorii: 
a) Certifi cat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de 
Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; 
b) Certifi cat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca 
deţinătoare de cont; 
c) Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova); 
d) Ultimul raport fi nanciar – copie – confi rmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului; 
e) Licenţa de activitate în turism – copie – confi rmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului. 
f ) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici 
frauduloase şi de corupere (F3.4);
g) Formularul informativ despre ofertanr (F 3.3);
h) Lista fondatorilor operatorului economic, confi rmată prin 
semnătura și ștampila participantului;
i) Formularul ofertei (F 3.1);
j) Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii (F 4.2);
k) Specifi cațiile tehnice și prețul (F 4.3);
l) Garanția pentru ofertă în mărime de 1% din valoarea ofertei (F 3.2);
m) Minim 2 ani de experiență specifi c în livrarea bunurilor și/sau 
serviciilor similare.

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 5 ani; 
b) Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor administrative şi 
disciplinare faţă de funcţionarii Participantului – original – eliberat de 
Participant, care refl ectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor 
administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 5 ani; 
c) Certifi cat care confi rmă modalitatea şi criteriile de calculare a 
preţului – original – eliberat de Participant; 
d) Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile şi serviciile 
propuse, confi rmată prin semnătura şi ştampila Participantului; 
e) Recomandaţii – original; 
f ) Altele (după necesitate).

2. Informaţii de califi care 

2.1. Numărul de ani de experienţă generală a 
ofertantului în livrări de bunuri şi servicii

2.2.
Numărul de ani de experienţă specifi că a 
ofertantului în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor 
similare

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]

2.3.
Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri 
similare pe parcursul perioadei prevăzute în IPO 
11.1 (a)

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]

2.4.

Disponibilitate de resurse fi nanciare (bani lichizi 
sau capital circulant, sau de resurse creditare, 
extras din cont bancar etc.). Enumeraţi şi anexaţi 
copiile documentelor justifi cative

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]

2.5. Detalii privind capacitatea de producere/ 
echipamente disponibile [indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]
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3. Informaţii fi nanciare

3.1. Rapoarte fi nanciare sau extrase din bilanţul fi nanciar, sau declaraţii de profi t/ pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru 
ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii

3.2. Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul 
contactării de către autoritatea contractantă

3.3.

Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Cauza litigiului Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată
 
 
b) Procese curente, pe parcursul anului fi scal curent:
Cauza litigiului Situaţia curentă a procesului
 
 

 Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi  adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.

 

 

B. Partenerii individuali ai asociaţiei (CA) 
4.1. Fiecare partener al CA va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus, în compartimentul 1.
4.2. Anexaţi procura/ împuternicirea pentru fi ecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.

4.3. Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toţi 
partenerii).

 Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi  adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.
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DECLARAŢIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ŞI NEIMPLICAREA 

ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ŞI DE CORUPERE (F3.4) 

  

[Ofertantul va semna şi va include această declaraţie în oferta depusă. Declaraţia semnată va fi  de asemenea inclusă în 
contractele ofertanţilor cîştigători. Nu se vor permite modifi cări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în 
textul acestuia.] 

 

Data: ________________ 

Numărul licitaţiei: __________________ 

Către: ___________________________ 

  

[denumirea ofertantului] confi rmă prin prezenta că: 

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor 
nu este în relaţii care ar fi  putut considerate ca un confl ict de interese, conform prevederilor din documentele de licitaţie, 
punctul IPO4. 

2. În cazul în care vom afl a despre faptul unui confl ict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea 
contractantă. 

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu 
a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul 
pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de licitaţie, punctul IPO8. 

4. În legătură cu procedura respectivă de licitaţie şi cu orice contract care, eventual, ne va fi  adjudecat ca rezultat al acesteia, 
nu au fost, nici nu vor fi  efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii 
noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în 
numele autorităţii contractante. 

  

  

Semnat: ______________________________________

Nume: ________________________________________

Funcţia în cadrul fi rmei: __________________________

Denumirea fi rmei şi sigiliu: ________________________
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Secţiunea a 4-a

Tabelul cerinţelor 

Următoarele tabele şi formulare vor fi  completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe 
sau al unui confl ict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

 

Formular Denumirea
F4.1 Lista bunurilor şi grafi cul livrării
F4.2 Lista serviciilor şi grafi cul îndeplinirii
F4.3 Specifi caţii tehnice
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LISTA BUNURILOR ŞI GRAFICUL LIVRĂRII (F4.1) 
 
[Acest tabel va fi  completat de către autoritatea contractantă, cu excepţia coloanei 9]
 

Numărul licitaţiei: Data: Alternativa nr.

Denumirea licitaţiei Lot: Pagina __din __

 

Nr. 
d/o

Codul 
CPV

Descrierea 
bunurilor Cantitatea Unitatea 

de măsură

Locul 
destinaţiei 

fi nale 
(conform IPO)

Data livrării

Cea mai 
devreme dată 

de livrare

Cea mai tîrzie 
dată de livrare

Data de livrare 
a ofertantului 

[va fi  indicată de 
către ofertant]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[locul livrării 
conform IPO]

[indicaţi numărul 
de zile după 

data semnării 
contractului]

[indicaţi numărul 
de zile după 

data semnării 
contractului]

[această dată 
se referă doar la 

livrarea bunurilor, 
fără servicii 

asociate]
 
 
 
 
 

 
Semnat:_______________ Numele, prenumele:_____________________ În calitate de: ____________________ 
  
Ofertantul: _____________________________ Adresa: _______________________________________________
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LISTA SERVICIILOR ŞI GRAFICUL ÎNDEPLINIRII (F4.2) 
 
[Acest tabel va fi  completat de către autoritatea contractantă, cu excepţia coloanei 8]
 

Numărul licitaţiei: Data: Alternativa nr.

Denumirea licitaţiei Lot: Pagina __din __

  

Nr. 
d/o Codul CPV

Descrierea serviciilor sau 
serviciilor asociate livrării 

bunurilor

Ca
nt

it
at

ea

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

Locul prestării serviciilor 
(conform IPO)

D
at

a 
fi n

al
ă 

so
lic

it
at

ă 
pe

nt
ru

 în
de

pl
in

ir
ea

 
se

rv
ic

iil
or

Co
nfi

 r
m

ar
ea

/ 
co

m
en

ta
ri

ul
 d

in
 

pa
rt

ea
 o

fe
rt

an
tu

lu
i

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: 
Chișinău - Paris (Franța) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

2. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău - 
Erevan (Armenia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

3. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Praga (Republica Cehă) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

4. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău 
– Bishkek (Republica Kîrgîză) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

5. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău 
– Ljubliana (Slovenia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

6. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Seul (Coreea de Sud) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

7. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Tirana (Albania) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

8. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău 
– Berlin (Germania) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

9. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Tbilisi (Georgia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

10. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău - 
Sofi a (Bulgaria) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017
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Nr. 
d/o Codul CPV

Descrierea serviciilor sau 
serviciilor asociate livrării 

bunurilor

Ca
nt

it
at

ea

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

Locul prestării serviciilor 
(conform IPO)

D
at

a 
fi n
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ă 

so
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at

ă 
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 în
de
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in
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11. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău 
– Sankt-Petersburg (Federația 
Rusă) – Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

12. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Londra (Regatul Unit) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

13. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
București (Romвnia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

14. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Riga (Letonia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

15. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Kiev (Ucraina) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

16. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău – 
Sarajevo (Bosnia și Herzegovina) 
– Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

17. 60400000-2

Servicii de transport aerian – bilete 
de avion, cu destinația: Chișinău 
– Astana (Kazahstan) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități
Comisia Electorală Centrală, 

str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

Semnat:_______________ Numele, prenumele:_____________________ În calitate de: ____________________

Ofertantul: _____________________________ Adresa: _______________________________________________
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SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI DE FORMARE A PREŢULUI (F4.3) 
 
[Acest tabel va fi  completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 şi 13, iar de către autoritatea contractantă – 
în coloanele 1, 2, 6, 7, 8 şi 14]
 

Numărul licitaţiei: Data: Alternativa nr.

Denumirea licitaţiei Lot: Pagina __din __
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Bunuri/ Servicii:

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Paris (Franța) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Erevan (Armenia) 
– Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Praga (Republica 
Cehă) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Bishkek 
(Republica Kîrgîză) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Ljubliana (Slove-
nia) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Seul (Coreea de 
Sud) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Tirana (Albania) 
– Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Berlin (Germa-
nia) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1
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Codul 
CPV

Denumirea bunurilor şi/sau 
a serviciilor

M
od

el
ul

 a
rt

ic
ol

ul
ui

Ţa
ra

 d
e 

or
ig

in
e

Pr
od

uc
ăt

or
ul

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

Ca
nt

it
at

ea

Sp
ec

ifi 
ca

re
a 

te
hn

ic
ă 

de
pl

in
ă 

so
lic

it
at

ă
Sp

ec
ifi 

ca
re

a 
te

hn
ic

ă 
de

pl
in

ă 
pr

op
us

ă 
de

 c
ăt

re
 

of
er

ta
nt

 [s
e 

va
 c

om
pl

et
a 

rî
nd

 c
u 

rî
nd

 a
lă

tu
ri

 d
e 

ce
ri

nţ
el

e 
di

n 
co

lo
an

a 
8]

Pr
eţ

 u
ni

ta
r (

fă
ră

 T
VA

)

Pr
eţ

 u
ni

ta
r (

cu
 T

VA
)

Su
m

a 
fă

ră
 T

VA

Su
m

a 
cu

 T
VA

St
an

da
rd

e 
de

 re
fe

ri
nţ

ă

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Tbilisi (Georgia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Sofi a (Bulgaria) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aer-
ian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Sankt-
Petersburg (Federația Rusă) 
– Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Londra (Regatul 
Unit) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – București 
(Romвnia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Riga (Letonia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Kiev (Ucraina) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Sarajevo (Bosnia 
și Herzegovina) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Astana 
(Kazahstan) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

 
Semnat:_______________ Numele, prenumele:_____________________ În calitate de: ____________________

  
Ofertantul: _____________________________ Adresa: _______________________________________________
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Secţiunea a 5-a

Formularul de contract 

 
Acord-cadru de servicii - MODEL (F5.1)

 

ACHIZIŢII PUBLICE
 

 ACORD-CADRU nr. ______ AC/2017
de achiziţionare a serviciilor

 
“___” ___________ 2017

 
_____________________

[localitatea]

1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu modifi cările și completările ulterioare, 
s-a încheiat prezentul acord-cadru de servicii între:

Promitentul-prestatorul de servicii Promitent-achizitor de servicii
____________________________________________ , 

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 
reprezentată prin _______________________________ , (funcţia, 

numele, prenumele)
care acţionează în baza __________________________ ,

(statut, regulament, hotărîre etc.) 
denumit(a) în continuare Vînzător/ prestator
_____________________________________________ , 

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,

_____________________________________________ , 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

 

reprezentată prin ________________________________ ,
(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________________ ,
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Cumpărător/ benefi ciar, 
pe de altă parte,
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 ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

 

1. Obiectul și scopul acordului-cadru

1.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestări 
servicii ce urmează a fi  atribuite pe durata derulării prezentului acord.

1.2. Contractele ce urmează a fi  atribuite au ca obiect achiziționarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea și 
emiterea biletelor de avion pentru destinații internaționale), denumite în continuare Servicii, cod CPV: 60400000-2.

1.3. Prestatorii își asumă obligația de a presta Serviciile în conformitate cu prețurile indicate în ofertele lor anexate la prezentul 
Acord-cadru și să furnizeze bilete pentru transportul aerian de pasageri pe rutele, destinațiile, ce vor fi  stabilite la reluarea 
competiției (ilor) de oferte, ulterior căreia(ora) va fi  încheiat cu ofertantul cîștigător unul sau mai multe contracte sub-
secvente. În cazul lipsei biletelor disponibile la destinația (ile) de zbor solicitate (confi rmat de către toți Promitent-presta-
torii prin scrisoare), Promitent-achizițorul va relua din nou procedura de reofertare cu solicitarea altui orar de zbor sau altei 
destinații.

1.4. Termenul de valabilitate a rezervării va fi  indicat la momentul depunerii ofertelor de preț la re-ofertare și, după caz, în con-
tractual subsecvent.

1.5. Rambursarea biletului de avion va fi  efectuată conform condițiilor prezentului Acord-cadru ș isle Contractelor sub-
secvente.

2. Termenii Acordului-cadru

2.2. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii și recepționării lor de către Promitent-achizitor;
2.3. Durata prezentului Acord-cadru este pînă la 31 decembrie 2017, începînd de la data semnării acestuia.

3. Prețul și condițiile de plată

3.2. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Acord-cadru este stabilit în lei moldovenești, fi ind identifi cat în Specifi cația 
din anexă;

3.3. Suma totală a prezentului Acord-cadru constituie _______lei (___________________ lei). TVA nu se aplică.
3.4. Tariful unitar pentru realizarea unității din Serviciile obiect ale Acordului-cadru este stabilit în Specifi cație și nu poate 

depăși, în cazul fi ecărui semnatar al Acordului-cadru, valoarea de referință ce a fost prezentată în ședința de deschidere a 
ofertelor, specifi cate în anexa prezentului Acrod-cadru;

3.5. Plățile vor fi  efectuate în lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza facturii, în termen de 15 zile bancare.

4. Cantitatea serviciilor și condițiile de predare-primire

4.2. Cantitățile minime estimate care ar putea fi  solicitate pe durata întregului Acord-cadru sunt prevăzute în Caietul de sarcini 
din documentația de proiect, în conformitate cu pct. 10.1, iar cantitățile maxime se vor stabili   la solicitarea Promitent-
achizitorului în momentul apariției necesității achiziționării Serviciilor ce fac obiect al Acordului-cadru;

4.3. Prestarea serviciilor se efectuează de către Promitent-prestator la solicitarea Promitent-achizitorului;
4.4. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

b) Contractul subsecvent;
c) Originalele facturilor;
d) Biletele de avion, conform destinațiilor solicitate (în original sau electronic);

4.5. Serviciile se consideră prestate de către Promitent-prestator și recepționate de către Promitent-achizitor dacă:
b) Serviciile corespund informațiilor indicate în lista serviciilor și grafi cul prestării și documentele de însoțire conform 

pct. 5.3 al prezentului Acord-cadru;
c) Calitatea serviciilor corespunde informației indicate în specifi cația din anexa prezentului Acord-cadru;
d) Este prezentată factura de către promitent-prestator în conformitate cu prevederile pct. 3.1 al prezentului Acord-

cadru.
4.6.  Promitent-prestatorul este obligat să prezinte Promitent-achizitorului un exemplar original al facturii-fi scale odată cu pre-

starea serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Promitent-prestator a prezentei clause, Promitent-
achizitorul își rezervă dreptul de a extinde termenul de achitare prevăzut în pct. 4.4., corespunzător numărului de zile de 
întîrziere și de a fi  exonerate de achitarea penalității stabilite la pct. 9.9. al prezentului Acord-cadru.
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5. Obligațiile părților

5.2. Promitent-prestatorul se obligă:
b) în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitent-achizitorul, să presteze servicii de transport aerian de pasageri în 

condițiile stipulate în prezentul Acord-cadru;
c) să anunțe Promitent-achizitoru, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegram autorizată, despre di-

sponibilitatea prestării serviciilor;
d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de cître Promitent-achizitor, în termenele stabilite, 

în corespundere cu cerințele prezentului Acord-cadru;
e) să asigure integritatea și calitatea serviciilor pe toată perioada pînă la recepționarera lor de către Promitent-achizitor;
f ) să presteze serviciile în corespundere cu standardele prezentate în propunerea sa tehnică. În situația în care nu este 

menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în 
țara de origine a produselor/serviciilor;

g) să despăgubească Promient-acizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drep-
turi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, precum și împotriva daune-interese, costuri, taxe și chel-
tuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea condițiilor prezen-
tate de către Promitent-achizitor.

5.3. Promitent-achizitorul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespun-

dere cu cerinţele prezentului Acord-cadru; 
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Acord-cadru;
c) să nu inițieze, pe durata prezentului Acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci cînd intenționează să achiziționeze 

servicii care fac obiectul prezentului Acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitent-prestatorul declară că nu mai are 
capacitatea de a le presta.

7. Forţa majoră

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Acord-
cadru, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, 
inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte 
despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fi e confi rmate printr-un 
certifi cat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezilierea Acordului-cadru

8.1. Rezilierea Acordului-cadru se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Acordul-cadru poate fi  reziliat în mod unilateral de către: 
a) Promitent-achizitor, în caz de refuz al Promitent-prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Acord-cadru; 
b) Promitent-achizitor, în caz de nerespectare de către Promitent-prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; 
c) Promitent-prestator, în caz de nerespectare de către Promitent-achizitor a termenelor de plată a Serviciilor prestate; 
d) Oricare din Părți, în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Acord-cadru. 
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei 

printr-o scrisoare motivată. 
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notifi cării. În cazul în care litigiul 

nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenţiei 
Achiziţii Publice pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere.

9. Reclamaţii şi sancţiuni

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Promitent-prestatorului la momentul recepţionării lor, fi ind 
confi rmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Promitent-prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Promitent-prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la 
depistarea defi cienţelor de calitate şi trebuie confi rmate printr-un certifi cat eliberat de o organizaţie independentă neutră 
şi autorizată în acest sens. 
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9.3. Promitent-prestatorului este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii 
acestora şi să comunice  Promitent-achizitorului despre decizia luată. 

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Promitent-prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Prom-
itent-achizitorului cantitatea nelivrată de servicii neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le 
substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Acordului-cadru. 

9.5. Promitent-prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6. În cazul devierii de la calitatea confi rmată prin certifi catul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau 

autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. 
9.7. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Acord-cadru, Promitent-prestatorul suportă o penalitate în 

valoare de 5% din suma totală a Acordului-cadru.
9.8. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Promitent-prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma 

Serviciilor neprestate, pentru fi ecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Acord-cadru.  
9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Promitent-achizitorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor 

neachitate, pentru fi ecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Acord-cadru.

10. Documentele Acordului-cadru

10.1. Documentele Acordului-cadru reprezintă ofertă tehnică, oferta fi nanciară, precum și caietul de sarcini, care sunt parte  
documentației de proiect în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

11. Încetarea Acordului-cadru

11.1. Prezentul Acord-cadru încetează de drept:
a) prin ajungerea la termen, prevăzut la pct. 3.2.;
b) prin atingerea cantității maxime precizate de către Promitent-achizitor;
11.2. Prezentul Acord-cadru poate înceta și în condițiile stipulate la pct. 7.

12. Dispoziţii fi nale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Acord-cadru vor fi  soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele 
vor fi  transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Acordului-cadru, să convină asupra modifi cării clauzelor contractu-
lui, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi 
care nu au putut fi  prevăzute la data încheierii Acordului-cadru. Modifi cările şi completările la prezentul Acord-cadru sînt 
valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Acord-cadru unor terţe 
persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.4. Orice cominicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fi e transmisă în scris.

12.5. Orice document scris trebuie înregistrat atît în momentul transmiterii, cît și în momentul primirii.

12.6. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegram, fax sau e-mail, cu condiția confi rmării în scris a primirii 
comunicării.

12.7. Următoarele documente vor fi  considerate părți componente a prezentului Acord-cadru:  Specifi cația (anexa).

11.5. Prezentul Acord-cadru este întocmit în ____ exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru 
Promitent-prestator, Promitent-achizitor şi Agenţia Achiziţii Publice. 

11.6. Prezentul Acord-cadru se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenţia Achiziţii 
Publice, fi ind valabil pînă la 31 decembrie 2017. 

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, ____ ________2017.
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Pentru confi rmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Acord-cadru în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

  

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:
 
Promitent-prestator Promitent-achizitor
 
Adresa poştală: Adresa poştală:
Telefon: Telefon:
Cod IBAN: Cod IBAN:
Banca: Banca:
Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:
Cod: Cod:
Cod fi scal: Cod fi scal:
 
Semnăturile părţilor
 
Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:

L.Ş. L.Ş.
Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:
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GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE (F5.2) 

 

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, 
în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] 

Data: ____________________ 

Numărul şi denumirea licitaţiei: ______________________

 

Ofi ciul Băncii: [introduceţi numele complet al garantului]

Benefi ciar: [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] 

GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE nr._________________

 

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că fi rmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în con-
tinuare “Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul cu nr. [introduceţi numărul] la data de [introduceţi data], încheiat cu Dvs., pentru 
furnizarea [descrieţi bunurile şi serviciile] (numit în continuare “Contract”). 

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile Con-
tractului. 

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi 
suma(ele1) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una 
sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarifi cări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile 
sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. 

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul],2 şi orice cerere 
de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la ofi ciu pînă la această dată inclusiv. 

 

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] 

 

____________________
1 Banca va introduce suma(ele) specifi cate în Condiţiile speciale ale contractului (CSC) şi denominate, după cum este specifi cat în CSC, în valuta(ele) Contractului sau 
într-o valută liber convertibilă acceptabilă pentru autoritatea contractantă. 

2 Datele stabilite în conformitate cu punctul 6.4 din Condiţiile generale ale contractului (CGC), luînd în considerare obligaţiile de garantare ale Furnizorului conform 
punctului CGC28.3, destinate să fi e asigurate printr-o Garanţie de bună execuţie parţială. Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei 
extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere 
trebuie să fi e întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea 
lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf: “Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru 
o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi  
prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.” 
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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




