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ANUNŢ DE INTENŢIE PENTRU ANUL 2017
Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Excelenţă în Industria Ușoară
Adresa: str.G.Coșbuc, 5
Relaţii de contact: Tel: 022-22-10-29
Fax: 022-22-14-87 e-mail: centruexcelentaiu@yahoo.com

Nr.
crt.

Expunerea obiectului de 
achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

Bunuri

1 Ferestre, uși și articole conexe 44221000-5 716666.66 LP Martie –iulie 
2017 -

Lucrări

2
Lucrări de reparaţie la fasada 
blocului de studii pe str. 
Alexandru cel Bun 

45400000-0 905417,0 LP Aprilie – mai 
2017 -

3

Lucrări de reparaţie curentă 
(instalarea ferestrelor și ușilor, 
reparaţia podelelor (nivelarea 
și acoperirea cu linoleum), 
prelucrarea deschisurilor 

45400000-0 500000.0 LP Mai - iulie 
2017 -

Servicii

4 Servicii de distribuire a mîncării 55320000-9 561483,0 LP Ianuarie 2017 -

5 Servicii de distribuire a mîncării 55320000-9 645433,0 LP August 2017 -

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

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Tehnică de calcul 30141200-1 416700.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
Agenţia Proprietăţii Publice, c/f: 1006601001090
Adresa: Piata Marii Adunari Nationale 1, mun. Chisinau, MD-2033, biroul 345
Persoana de contact: Botoc Alina Telefon: 022 23 45 89
Fax: 022 23 45 89 E-mail: alina.botoc@app.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 Servicii de evaluare a bunurilor 
proprietate publica de stat 71324000-5 400000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

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

Licitaţie publică Nr. 17/00546

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
achiziționarea serviciilor de instruire conform necesităților de 
învățare a funcţionarilor fi scali din cadrul Serviciului Fiscal de 
Stat pentru anul 2017

Cod CPV 80000000-4
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 222210
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222210
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 222210
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222210
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 222210
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222210
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17986688 

Licitaţie publică Nr. 17/00781

Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE SOROCA
Adresa Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihai Eminescu 16
Telefon/fax 23022216
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GROSU GRETA
Obiectul achiziţiei consumabile si reagenti de laborator ,CPV33696500-0
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul de Sanatate Sanatate
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihai Eminescu 16
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 22510062MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 2264111002
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18348162 
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Licitaţie publică Nr. 17/00790

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican
Adresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md
Telefon/fax 0 22 40 36 97
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VASILIEV-DANU ANA
Obiectul achiziţiei Reagenți pentru investigații imunologice pentru anul 2017
Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://scr.md/page/ro-licitatii-55 sau IMSP SCR, bl. admin., et. 2, 
Serviciul Achiziţii Publice

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

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 anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18372080 

Licitaţie publică Nr. 17/00803

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican
Adresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md
Telefon/fax 0 22 40 36 97
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VASILIEV-DANU ANA

Obiectul achiziţiei Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța 
dispozitivelor medicale

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://scr.md/page/ro-licitatii-55 sau IMSP SCR, bl. admin., et. 2, 
Serviciul Achiziţii Publice

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

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 anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18391065 
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Licitaţie publică Nr. 17/00847

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 1
Telefon/fax 022274093
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SAVIN OLGA
Obiectul achiziţiei Servicii de transport aerian
Cod CPV 60000000-8

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
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

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 11.04.2017 13:30
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 13:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18451020 

Licitaţie publică Nr. 17/00848

Autoritatea contractantă Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Adresa mun. Chisinau str. Gheorghe Asachi 25 b
Telefon/fax (22) 25-41-05
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Alcaz Roman

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea reactivelor şi accesoriilor pentru laboratorul de 
diagnostic clinic, imunologie şi biologie moleculară

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chişinău, 
str. Gh. Asachi, 25, „b” et. 1 jurist-inspector achiziţii, tel.254127

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 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD25TRPCAA518410A005
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD25TRPCAA518410A005
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD25TRPCAA518410A005
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18451749 
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Licitaţie publică Nr. 17/00849

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 LEŞCO CONSTANTIN

Obiectul achiziţiei Achizționarea centralizată de consumabile conform necesităților 
IMSP, 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, 
Korolenko 2/1, bloc A, of. A.02.09

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18452092 

Licitaţie publică Nr. 17/00864

Autoritatea contractantă COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Alecsandri Vasile 119

Telefon/fax 022-251-451
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ceban Anna

Obiectul achiziţiei
Servicii de audit și recertifi care a Sistemului Integrat de 
Management al Calității și Securității Informației (SIMCSI) în 
conformitate cu standardele ISO 27001:2013 și ISO 9001:2015

Cod CPV 79000000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Alecsandri Vasile 119

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Alecsandri Vasile 119

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
Cont trezorerial 210101082860195
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 210101082860195
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101082860195
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18468922 

Licitaţie publică Nr. 17/00869

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, 22 857231
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TULBURE MARIA
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea materialelor de construcţie
Cod CPV 44110000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Costiujeni,3, bloc administrativ, etaj II, 
biroul 20

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare anexa
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
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 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18481316 

Licitaţie publică Nr. 17/00876

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884348
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei Mașină de anastezie (caracteristici avansate) conform 
necesităților Spitalului Serviciului Medical al MAI

Cod CPV 33100000-1

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
Korolenko 2/1, bloc A

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
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Cont de decontare 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 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18489039 

Licitaţie publică Nr. 17/00877

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 Deservirea și reparația disoizitivelor medicale
Cod CPV 50400000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko. 2 Bl.2, bir.106
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 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18490067 

Licitaţie publică Nr. 17/00878

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9
Telefon/fax 22-69-32
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie IACUB VIOREL
Obiectul achiziţiei Utilaj pentru laboratoarele Inspectoratului Ecologic de Stat
Cod CPV 38000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tanase 9
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 Anexa1
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa1
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
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18492026 

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:

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=17834363 
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00231

Autoritatea contractantă Ministerul Culturii
Adresa
Telefon/fax 022/234022, 067664706
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RISTIC EMILIA

Obiectul achiziţiei Servicii de auditare a proiectului fi nanțat de către Guvernul României 
”Refacerea clădirii sediului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău”

Cod CPV 79212000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://mc.gov.md/ro/advanced-page-type/achizitii
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Clădirea Guvernului, PMAN 1, et.3 bir.327
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Termenul de depunere a ofertelor 04.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17463052 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00786

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
Adresa Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59
Telefon/fax 024421135
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BADAŞCĂ GHEORGHE
Obiectul achiziţiei Reactive şi consumabile de laborator
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD81VI00000225172810
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.28 Calarasi
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD81VI00000225172810
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.28 Calarasi
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=18361444 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00795

Autoritatea contractantă GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M.
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Telefon/fax 022 76-89-77
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎSLARI TATIANA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru trimestrul II al anului 2017
Cod CPV 03000000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare xxx
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare xxx
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria 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=18376231 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00802

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

Adresa Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59

Telefon/fax 024421135

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

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru bolnavii TBC

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD81VI00000225172810

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.28 Calarasi

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD81VI00000225172810

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.28 Calarasi

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=18391016 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00810

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44

Telefon/fax 432340

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Melnic Iurie

Obiectul achiziţiei Achiziționarea apei potabile in butelii de 19 l și dozatoare de apă

Cod CPV 41000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini UASM, mun. Chisinau, str. Mircesti 44, bir. 405

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22512442430

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.nr.9 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22512442430

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.nr.9 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 29.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18396791 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00811

Autoritatea contractantă IMSP AMT Ciocana

Adresa mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80

Telefon/fax 022475255

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DANU EVGHENIA

Obiectul achiziţiei Mobilier

Cod CPV 39100000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă,80 (et.6 secția juridică)

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD54VI00000002251214

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.14 Chisinau

Cont trezorerial MD54VI00000002251214

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD54VI00000002251214

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.14 Chisinau

Cont trezorerial MD54VI00000002251214

Termenul de depunere a ofertelor 28.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18397155 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00837

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII 
MOLDOVA

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

Telefon/fax 022239391

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a acoperișurilor edifi ciilor Serviciului

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 166

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Termenul de depunere a ofertelor 04.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18440505 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00840

Autoritatea contractantă SPITALUL RAIONAL COMRAT “ISAAC GURFINCHEL” I.M.S.P.
Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Odesscaia 2
Telefon/fax 0298 3 14 48
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHELEŞ LILIA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru alimentarea bolnavilor de 
tuberculoza cu bonuri alimentare

Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Odesscaia 2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă
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=18446863 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00856

Autoritatea contractantă IMSP SR Hînceşti
Adresa or.Hîncești, str. M.Hîncu 238
Telefon/fax 0269 22634 069302105
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOROHOLSCHI VICTOR
Obiectul achiziţiei produse alimentare (legume și ouă)
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Hîncești, str. M.Hîncu 238
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2224918127
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.18 Hincesti
Cont trezorerial 462500000515401
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2224918127
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.18 Hincesti
Cont trezorerial 462500000515401
Termenul de depunere a ofertelor 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=18458804 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00860

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 Servicii de testare tehnico fi zico-radiologica a instalatiilor cu 
Raze-X

Cod CPV 73430000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini srt. T. Ciorba.1 bir 300
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18461784 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00867

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

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

Telefon/fax (022) 250809

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

Obiectul achiziţiei Achizitionarea anvelopelor

Cod CPV 34900000-6

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

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 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=18471866 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00870

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44

Telefon/fax 432340

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Melnic Iurie

Obiectul achiziţiei Achizitionarea lucrarilor de reparatie capitala a veceurilor 
pentru studenti a UASM Caminul 22/2A etajul 2-4

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mircesti 44, of. 405

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22512442430

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Miron Costin’

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22512442430

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Miron Costin’

Termenul de depunere a ofertelor 03.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18482676 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00872

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR 
GUVERNULUI R.M.

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale 
piaţa 1

Telefon/fax 022250445

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VATAMANIŢA LAURA

Obiectul achiziţiei Detergenţi şi produse de curăţat

Cod CPV 39830000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale 
piaţa 1

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 29.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18484375 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00873

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

Adresa Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59

Telefon/fax 024421135

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

Obiectul achiziţiei Consumabile medicale şi articole radiologice

Cod CPV 33140000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. N. Testemiţeanu 59

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD81VI00000225172810

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.28 Calarasi

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD81VI00000225172810

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.28 Calarasi

Termenul de depunere a ofertelor 29.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18484476 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00881

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile

Adresa str. Costiujeni, 5/1

Telefon/fax 794113 794211

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GÎSCA ANNA

Obiectul achiziţiei Substanţe medicamentoase

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Costiujeni, 5/1 et.2 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 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 29.03.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.03.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18495484 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00884

Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ 
PRESPITALICEASCĂ

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7

Telefon/fax 022 02-59-07

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PEŞTEREANU NINA

Obiectul achiziţiei Formulare de evidență medicală

Cod CPV 22820000-4

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

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 29.03.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.03.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18500745 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00631 din 22.03.2017 cu privire la achiziţia de Materiale pentru cabinetul Stomatologic 
pentru anul 2017, cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican, sunt operate 
următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18098100 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00725 din 23.03.2017 cu privire la achiziţia de Consumabile, cod CPV - 30125000-1, conform 
necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 20.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.03.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 23.03.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.03.2017 14:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18252928 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00794 din 28.03.2017 cu privire la achiziţia de întreţinerea drumurilor 
pe perioada primăvară-toamnă a.2017, cod CPV - 45233141-9, conform necesităţilor autorităţii contractante CONSILIUL RAIONAL 
ŞOLDĂNEŞTI.
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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 107/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol.

2. IDNO: 1007600007036.

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică.

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

5. Obiectul achiziției: Echipament informatic și pachete software.

6. Cod CPV: 30000000 - 9, 48517000-5

7. Data publicării anunțului de intenție: 07 martie 2017.

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: 

Echipament informatic și pachete software.
 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Universității de Stat din Tiraspol .
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul instituției, proiecte instituționale, fondul 
proiectului TEACH ME din cadrul Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education, de 
către Comisia Europeană.

9. Modalităţi de plată: prin transfer bancar

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

Lotul 1

1. 30213300-8 Computer de birou PC Buc. 6
CPU minim 2 nuclee 3GHz, Ram 4GB, HD Graphics, Monitor 23’ 
1920x1080 HDMI, Keyboard, Mouse USB; HDD 500Gb 
Termen de garanție: minim 24 luni.

2. 30213300-8 Computer de birou PC Buc. 1

CPU minim 4 nuclee ,3.3GHz Integrated Intel HD Graphics, MB 
2xDDR4, 2xDDR3, VGA, HDMI, PCI-EX. 16x2, PCI-Ex1x1,6x SATA 
6 GB/S, 1X SATA Express, 4+2xUSB 2.0,4+2xUSB 3.0, 1xGbit 
LAN, 8GB DDR4-2133MHz, 3.5” HDD 1.0TB-SATA, Monitorul 
23.0 inch. AH-IPS, 1920x1080 HDMI, Speakers, WebCam, 
Keyboard, Mouse. Termen de garanție: minim 24 luni.

3. 30213300-8 Calculator / 
bloc de sistem. Buc. 4 CPU minim 2 nuclee 3GHz, Ram 4GB, HD Graphics, HDD 500Gb

Termen de garanție: minim 24 luni.

4. 30213100-6 Laptop Buc. 1

Processor: Intel I3 (sau echivalent) sau superior, min. 
–frecvenţă: 1,9 GHz, ram: min 4 GB, sistem de operare: 
Windows 8 sau superior,
Porturi USB 2.0 (min 2), USB 3.0 (min 1), Audio(1), HDMI(1), 
SVGA(1), rezoluţie ecran: min 1378x768, diagonal display: min 
15”, HDD: min 500 GB, WiFi, DVD, RW.
Termen de garanție: minim 24 luni.
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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

5. 30213100-6 Laptop Buc. 1

Monitor: 15.6” FullHD, rezoluție 1920 x 1080. Procesor  Intel i7 
generația 6 sau superior, Quad Core, 2.7 MHz sau superior. 
Memorie RAM: MO 16Gb DDR4 RAM, Hard Disc: HDD 1.0TB  & 
100Gb SSD Placa video  GeForce® GTX960M 4Gb DDR5)Porturi 
/ conexiuni: WiFi, 802.11ac /Bluetooth4.0/ WebcamHD/ SB/ USB 
2.0 (min 1) USB 3.0 (min 1). Termen de garanție: minim 24 luni.

6. 38652120-7 Proiector electronic Buc. 3

Proiector-video, LED, XGA, 
Rezoluție native -WXGA 1280 x 800
Intensitate -700 LED 
Contrast 20,000:1
Timp de lucru 20,000 ore
Distanță de proiectare: min 3 m
Termen de garanție: minim 24 luni.

7. Proiector electronic Buc. 6

Proiector video, XGA, Rezoluție 1024x768 sau superioară.
Intensitate: 3500 ANSI Lumeni
Contrast 20000:1 (minim)
Perioadă de lucru al lămpii 5000 ore (minim)
Distanța de proiectare: până la 9 m.
Termen de garanție: minim 24 luni (dispozitiv).

8. 38653400-1 Ecran pentru proiector 
cu fi xare pe perete Buc. 7

Dimensiuni: 200x200cm;
Mecanism: mecanic
Termen de garanție: minim 24 luni.

9. 30232110-8 Impimantă 3 in 1 Buc. 3

Imprimantă +Scaner +Copiator; 
Printare: alb/negru, A4
Rezoluţie printare alb/negru:1200x600 DPI
Rezoluţie scanner:600x1200 DPI; Rezoluţie copiere alb/
negru:600x600 DPI
Termen de garanție: minim 24 luni.

10. 30120000-6 Impimantă 3D Buc. 1

Interfață USB 2,0, dimensiuni printare 140x140x135 mm, 
grosime strat 0,40 mm 0,30 mm, 0,25 mm, 0,20 mm, 0,15 
mm. Material platformă PLA,ABS. Volum printare 2,6 l 
material PLA,ABS, dimensiuni: 245x260x350 cm. Greutate 
5 kg. Accesorii în complet: Material printare ABS (rulon de 
700 gr.), aplicație software de imprimare visual 3D. Complet 
instrumente de deservire și exploatare. 
Instrucțiuni de exploatare.
Termen de garanție: minim 36 luni.

11. 30237460-1 Tastatură cu fi r. Buc. 1 Standard, USB, culoare neagră
Termen de garanție: minim 12 luni.

12. 30237460-1 Tastatură fără fi r Buc. 1 2.4 GH, culoarea negru
Termen de garanție: minim 12 luni.

13. 30200000-1 Mouse Buc. 10 1000 dpi, USB, negru
Termen de garanție: minim 12 luni.

14. 30200000-1 Mouse fără fi r Buc. 1 1200 dpi, 2.4 GH, 2 baterii AAA.
Termen de garanție: minim 12 luni.

15. 30237140-2 Placă de rețea Buc. 1 100 Mbit
Termen de garanție: minim 12 luni.

16. 30200000-1 Conectori de tip LAN Buc. 300

17. 30237000-9 Router Buc. 2 4 port UTP 10/100 mbps, Wi – Fi
Termen de garanție: minim 12 luni.

18. 30200000-1 Suport pentru fi xarea 
proiectorului (tavan) Buc. 4 Termen de garanție: minim 12 luni.

19. 30200000-1 Cablu VGA Buc. 2 Lungimea 20 m

20. 30237133-0 Placă RAM Buc. 10 DDR2 2 Gb PC2 – 5300
Termen de garanție: minim 12 luni.

21. 30237000-9 Cablu de rețea LAN Metri 100 UTP categoria 5E

22. 32342412-3 Boxe Compl 2 Active 2 x 2Wt Termen de garanție: minim 12 luni

23. 30234600-4 Card memorie 
micro. Buc. 1 MicroSD 64Gb+SD adapter class 1. 

Termen de garanție: minim 12 luni.
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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

Lotul 2. Class infrastructure (presentation, web conferencing equipement, network)

24. 38652120-7 Proiector interactiv Buc. 1

Proiector interactiv SMART SLR60wi2 LightRaise 60wi2+ 
WB2400x1200 Witeboard sau similar ,2400x1200cm + VGA 20m 
Cable + HDMI 20m Cable + USB-XT Active USB extension cable 
+ Installation services. Termen de garanție: minim 36 luni. 

25. 32342412-3 Sistemă audio. Buc. 1 Audio system pentru sisteme SMART sau similar. Termen de 
garanție: minim 36 luni.

26 30237240-3 Cameră Web Buc. 2
Sisteme pentru conferințe WEB Logitech GROUP conference 
solution (HD web cam, microphones, remote, zoom, WiFi 
connection) sau echivalent. Termen de garanție: minim 36 luni.

27. 30200000-1 Switch Buc. 1 LAN Gigabit switch (1 GBps 8ports) Termen de garanție: 
minim 36 luni.

28. 30200000-1 Access Point Buc. 1 WiFi Gigabit Access Point (până la 50 conexiuni) Termen de 
garanție: minim 36 luni.

Lotul 3. Individual educational equipment, educational resources production equipment

29. 30213100-6 Laptop Buc. 12

Display 14.0” HD Multi-Touch with 300°, fl ip , rezoluție1366 x 
768 pixeli (minimum) 
Procesor: Intel Core i3 (minimum) 
Memorie RAM: 4Gb DDR3 / 4, (minimum) 
HardDisc: 500Gb, (minimum)
Porturi USB 2.0 (min 2), USB 3.0 (min 1), Audio(1), HDMI(1), 
SVGA(1)
Sistem de operare WINDOWS 10 
headset (Căști + microfon), keyboard, mouse
Greutate – până la 2.0 kg.
Termen de garanție: minim 36 luni.

30. 30232100-5 Imprimantă Buc. 1
HI Speed Mono Copier/Network Printer _Color Scanner, 
Platen, Duplex, Net,A3/15ppm, A4/20ppm, 25–400%. Termen 
de garanție: minim 36 luni.

31 38651000-3 Cameră foto / studio Buc. 1

DSLR camera, 
Rezoluție: 20 MPix minimum, Autofocus, Stabilizator imagine, bliț
Optica: 18-200 mm IS KIT+ Macro + Tele 
Accesorii: Tripod, Geantă, Cartelă de memorie 32 GB 
(minimum), Bliț extern (opțional)
Greutate kit (body + lens set) max 1,5 kg.
Termen de garanție: minim 36 luni.
(Canon 7D sau echivalent).

32. 38651000-3 Cameră foto / 
ultraportabilă Buc. 1

Tip camera: α7 E-mount, 
Tip sensor: Full Frame 
ILCE-7
Rezoluție: 24 MPix minimum, 
Optică: Lens Kit (28 - 70) + (70 -200)
Accesorii: tripod + baterii suplimentare, Geantă, Cartelă de 
memorie 32 GB (minimum), 
Termen de garanție: minim 36 luni
(SONY sau echivalent)..

33. 30200000-1 Sistem de captare 
sonoră portabil Buc. 1

Microfon portabil (tie), transmiter și receptor
HF AKG WMS45P system - A PERCEPTION tie 
Termen de garanție: minim 36 luni.

34. 30200000-1 Sistem de captare 
sonoră fi x Buc. 1

Microfon de masă
PG 27 USB studio voice recording microphone (Shure sau 
echivalent) 
Termen de garanție: minim 36 luni. 

35. 30213100-6 Laptop / stație grafi că Buc. 3

Monitor: UWVA Touchscreen (1920x1080), 15.6 inch, FHD IPS
Procesor Intel Core i7
Memorie RAM: 12GB DDR4
HDD 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD 
Video: Intel HD Graphics 520
WiFi, 802.11ac /Bluetooth4.0/ WebcamHD/ SB/ 
Backlit Keyboard/ + ext. keyboard + mouse 
Sistem de operare: Windows 10 64-bit Home sau Pro, 
Porturi: USB 2.0 (min 1) USB 3.0 (min 1) USB Type C (min 1)
greutate până la 1,6 Kg
Termen de garanție: minim 36 luni.
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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

36. 30231310-3 Monitor Buc. 2 28.0” Monitor 3840x2160, Pivot, Height-adjustable, HDMI
Termen de garanție: minim 36 luni.

Lotul 4. Software

37. 48328000-3 Software editare 
video Buc. 1 Software editare resurse video Pinnacle Studio 19.5 Ultimate 

38. 48932000-0
Software creare 
resurse multimedia 
(de autor)

Buc. 1
Software pentru crearea conținuturilor de autor / content 
educațional: 
Articulate Storyline 2 sau echivalent

39. 48761000-0 Antivirus Software Unit. 1+50

Software: antivirus și control al contentului, trafi cului. Server 
Antivirus (interfață și sistem de asistență în limba română) - 1.
Local station Antivirus (interfață și sistem de asistență în limba 
română) pentru 50 stații (3 ani licență ) Bitdefender 2017 sau 
echivalent.

Notă: pozițiile 24-39 (loturile 2,3,4) se vor achita din fondul proiectului TEACH ME din cadrul Programului Erasmus+ – Capacity 
Building in Higher Education, de către Comisia Europeană deaceea, în conformitate cu condițiile fi nanțatorului și 
Hotărârea Guvernului 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.

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: Vînzare-cumpărare 

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 1luni

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

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Mun 
Chișinău, str. Dr. Viilor 26 A (depozitul universității)

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pentru lotul 1 - cel mai mic preț pe poziții, loturile 2, 3, 4 – cel 
mai mic preț pe lot integru. 

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) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________

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

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

1. Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

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

Da

2. Dovada înregistrării persoanei juridice

Documente edifi catoare cum ar fi  certifi cate 
constatatoare eliberate de autoritatea 
competentă, în original sau copie legalizată 
din care să rezulte adresa actuală şi obiectul 
de activitate al societăţii. 
• Certifi cat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau extras
În cazul unei persoane juridice non-profi t, se vor 
depune documente care să ateste că persoana 
semnatară este autorizată se desfăşoare 
activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi :
• statutul cu modifi cările la zi.
• procese verbale relevante, etc.
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare 
a activităţii profesionale, operatorul economic 
strain va prezenta documente din ţara de origine 
care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional.

Da

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

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

Da

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

(Autoritatea contractantă indică suma ) 900 
000,00 lei MD sau echivalentul în altă valută
Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) 
și va enumera şi anexa copiile documentelor 
justifi cative 

Da

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

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

Da 

6. Garantia pentru oferta Conform F3.4 din Documentatia Standard Da

7. Oferta Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Da

8. Certifi cat de atribuire a contului bancar
Copia originalului –eliberat de banca deţinătoare 
de cont ,confi rmat prin ștampilă și semnătura 
paricipantului.

Da

9. Certifi cate de efectuare regulară a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

Copia originalului-eliberat de Inspectoratul 
Fiscal,confi  rmat prin ștampila și semnătura 
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 documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol

b) Adresa: MD 2069, mun. Chişinău, str. Gh. Iablocichin 5,

c) Tel: 022 75 45 01, 079407649;

d) Fax: 022 75 45 01;

e) E-mail: ionbotezatu@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Botezatu Ion, secretar responsabil al grupului de lucru 
pentru AP.

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: ionbotezatu@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] 10:00.

- pe: [data] 11.04.2017.

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: Universitatea de Stat din Tiraspol, MD 2069, 
mun. Chişinău, str. Gh. Iablocichin 5, bir. 212.

d) 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 _2_%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

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

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 2 %. 

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

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 900 000,00
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Licitația publică 108/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Cărpineni

2. IDNO: 1007601005763

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției:  Autogreider

6. Cod CPV: 34921000-9

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Autogreider
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei com. Cărpineni
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017___.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:UNDP Moldova(Guvernul Republicii); Primăria com. 
Cărpineni

9. Modalităţi de plată: transfer

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 34921000-9 Autogreider buc 1 Conform anexei

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
[indicaţinumărul de luni]_________30 zile________

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]____9 luni______

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
____________________sat. Cărpineni str. Ștefan Vodă 127_____________________________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ______ Pe lista de parametri tehnici indicați____

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

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

4 Garantiapentruoferta 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

Neîncadrareaînsituațiilecedeterminăexcludere
a de la procedura de atribuire, ce vin înaplicarea 
art. 18 din Legeanr. 131 din 03.07.2015. 
Declarațiepeproprierăspundere.

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

7 Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de corupere. 
Declarațiepeproprierăspundere.

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

8
Certifi cat de efectuaresistematică a 
plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat 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 
obligaţiilecontractualefaţă de alţibenefi 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 

16 Lichiditate generală [indicaţivaloareacare va fi  minim 100 procente].
Minim 100% Da

27 Perioada de garanție a mărfi i 12 luni Da

21. 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 com. Cărpineni___

b) Adresa: __rl. Hîncești__sat. Cărpineni str. Ștefan Vodă 127____

c) Tel: ____026928236; 026926019______

d) Fax: ____026926019__________
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e) E-mail: ___primaria.carpineni @gmail.com__________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:____________Burcă Natalia________________

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

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

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

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

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

- pînă la:11:00.

- pe: 11.04.2017.

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

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: ________30 zile_____________

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ____________de stat______

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de __2__%. în formă de: 

- 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].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: ___2______%.

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 _
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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: 504000
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Licitația publică 109/17

Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

1. IDNO: 1007602000972

2. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

3. Obiectul achiziției: Echipament 

4. Cod CPV: 30191200-6, 38653400-1, 32420000-3, 4882000-2, 31154000-0, 39134000-0, 32342100-3, 
30237410-6,48760000-3, 48000000-8, 30000000-9, 32333200-8, 30232110-8, 30195900-1

5. 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  Universi-
tatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Proiectul Erasmus+ Nr. 561820-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 30191200-6 Multimedia Projector buc. 1

DLP® Technology, 3200 ANSI lum, 20000:1, XGA 1024 
x 768, Projection Distance: 1.2 - 12m, 1.1x Zoom, 
HDMI (1.4a 3D support), 2xD-sub, S-Video, Composite, 
Control: RS232, 29dB, Lamp 190W, 10000hr, 2.35kg, 
Black + BAG

2 38653400-1 Electrical Screen buc. 1

Electrical Projector Screen 180x180cm, format: 1:1, 
White, Aluminium Frame painted BLACK, Viewing 
angle 150° + Button Remote control+Wireless Remote 
Control, made in EU, EU Certifi cate

3 32323300-6 Document camera buc. 4

-8MP Camera, 17x optical zoom / 8x digital zoom, 2 x 
HDMI In/Out, 2 x VGA In/Out, A3 landscape (297 x 420 
mm) (11.7 x 16.5 ins), Frame rate 30fps, SDHC (32GB 
max.), Built-in MIC, Built-in speaker, 5 Year Warranty
-Focus Auto/manual
-Output Resolution XGA / UXGA / 720p / 1080i/p
-Brightness Adjustment Yes
-Image Capture Built-in memory 128Mb For permanent 
storage save via SD CARD or USB cable to PC
-Video Recording Yes (via USB or SD CARD)
-Image Mirror Yes
-Image Freeze Yes
-USB2 Slave°—1 (USB camera)
-Remote Control Yes (360°controllable)
-Light Source LED lamp (3 x brightness settings)
-Kensington Lock Yes
-Connections: HDMI (Out) / HDMI (In), VGA (Out) / VGA 
(In) plus USB
-Accesories included: Visualiser, Power cord, Power 
adapter, HDMI Cable, USB cable, Microscope Adapters 
(Ø28mm ,Ø31mm, Ø33mm, and Ø34mm eyepieces), 
Remote control, User manual /Software (CD) Windows/
Apple



33

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2321 MARTIE 2017, MARŢI

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

4 32420000-3 Router WiFi buc. 1

Wireless Router, 2.4GHz Dual chain, AP/Bridge/Station/
WDS, 802.11b/g/n, 1 WAN + 4 LAN, USB, internal 
antenna, Wireless chip model AR9344 600MHz, RAM 
128MB, PoE in, PoE out (Ether5), RouterOS

5 4882000-2 SERVER buc. 1

Server caracteristics:
Processors: 2*CPU
CPU paramaters:
Lithography 32 nm, # of Cores-8, # of Threads-16
Processor Base Frequency min 2 GHz, Max Turbo 
Frequency min. 2.7 GHz
Cache 20 MB SmartCache, Bus Speed 8 GT/s QPI
Operating Systems Supported:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, 
Windows Small Business Server 2011,
Novel SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise 
Linux Server, VMware ESXi, Citrix XenServer
Form Factor: 1U
Memory: 96GB (Up to 128GB/12 slots)
Storage Controller: Int 6GB Sas/sata Pcie 2.0 512MB, PCI 
Express x8, 300MBps, 2xSFF-8087, Mini-SAS
Storage confi guration: 6*1TB 2.5” HOT SWAP 
Network cards: 2 x 1Gb Ethernet
PSU: 1+1 Redundant hot-swap: min 500 watt

6 31154000-0 Surse de alimentare 
electrică continuă UPS buc. 1

UPS: minim 6000VA/4800W, Rack Mount, On-Line, 
LED Display, AVR, USB, RS-232, 2x Programable IEC320, 
range 110V-300V, Frequency 50/60Hz, minimal runing 
time: 1 hour

7 32420000-3 Rack buc. 1

Rack: compatible with Server and UPS
19” minim 27U Standard Rack Metal Cabinet
front Glass door, with two fans, 2 shelfs, power socket, 
Back door and both side door:  Solid steel door.  Black 
color

8 39134000-0 Notebook, 15.6-inch HD 
(1366x768) buc. 16

Lithography 14 nm, # of Cores-2, # of Threads-4
Processor Base Frequency 2,30 GHz, Max Turbo 
Frequency min. 2.8 GHz (up to 2.8GHz, 3MB Cache), 
8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L, 1TB (5400rpm) SATA 
HDD, DVD+/-RW, AMD Radeon R5 M315 2GB DDR3, 
Wifi  Intel 3160AC (1x1 802.11ac 2.4/5GHz), Bluetooth 
4.0, Webcam with Mic, Keyboard, 4-cell 40WHr, Win7 
Pro (64Bit Windows 10 Pro License & Media), Black, 3 
Year warranty

9 32342100-3 Căști buc. 20

Headphones, 
Input Impedance: 32 Ohms
Sensitivity (headphone): 100dB +/-3dB
Sensitivity (microphone): -58dBV/μBar, -38dBV/PA +/-4dB
Frequency response (Headset): 20Hz to 20kHz
Frequency response (Microphone): 100Hz to 16,000Hz
Cord length: 1.8 m (5.90 ft)

10 30237410-6 Mouse buc. 20

Wireless mouse
Mouse Dimensions (height x width x depth): 2.56 in (65 
mm) x 4.72 in (120 mm) x 1.61 in (41 mm)
Mouse Weight (including battery): 4.55 oz (129 g)
Receiver Dimensions (height x width x depth): 0.57 in 
(14.4 mm) x 0.74 in (18.7 mm) x 0.24 in (6.1 mm)
Receiver Weight:  0.06 oz (1.8 g)
Sensor technology: Laser-grade tracking
Sensor Resolution: 1000
Scroll Wheel (Y/N): Yes
Tilt scroll function (Y/N) Yes
Battery life: 24-month battery life*
Battery type: 2 AA batteries
Wireless operating distance: Approx 10m*
Wireless technology: Advanced 2.4 GHz wireless 
connectivity (Unifying supported)
Interface: USB receiver
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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 48760000-3 Antivirus buc. 20
licensed antivirus for 36 months - fi rewall, Parental 
Advisor and fi le encryption
Warranty: 36 months

12 39134000-0
Notebook 17.3” IPS 
FullHD buc. 4

Lithography 14 nm, # of Cores-4, # of Threads-8
Processor Base Frequency 2,60 GHz, Max Turbo 
Frequency min. 3,5 GHz , 8Gb DDR4, 1.0TB HDD/128Gb 
SSD, NVIDIA® GeForce® 940M 2Gb, ext.DVDRW, CR, 
WiFi-N/BT4.0, 4cell, HD720p Webcam, JBL Spk/Backlit 
KB, RUS, W10H-HE, 2.7kg)
Docking station for notebook

13 48000000-8 Sisteme de operare buc. 4 Sisteme de operare Win7 Pro (64Bit Windows 10 Pro 
License & Media)

14 48000000-8 Microsoft Offi  ce Home 
and Business buc. 4 Pachetul Microsoft Offi  ce Home and Business

15 30000000-9 Wireless Laser Presenter buc. 4

Color: Black
Laser Class: Class 2 Laser
Max Output: Less than 1mW
Wave Length: 640x660nm (red light)
Battery type: 2 AAA batteries
Battery life (Laser pointer): 20-hour maximum
Battery life (Presenter): 1050-hour maximum
Wireless operating distance: Approx 10m*
Wireless technology: 2.4 GHz wireless technology
Supported OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Interface: USB
Accessories: Carring case

16 48000000-8 Camtasia Studio Video 
Editing Software buc. 1

Camtasia Studio pentru a înregistra activitatea pe ecran 
sau orice ecran și activitatea audio pe calculator, și 
editare video

17 32333200-8 Digital Video 
Camera+Memory Card buc.  2

Full HD Videos at 60p30X
Wide-angle Zoom Lens60X
Clear Image Zoom
9.2 Megapixel Still Image
5 Axis Intelligent Optical Steady Shot
5.1 Channel Sound RecordingWiFi and NFC Connectivity
Video recording:
XAVC S format:MPEG4-AVC/H.264, AVCHD format 
ver.2.0 compatible:MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4 
AVC/H.264
Still Image Format DCF Ver.2.0 compatible, Exif Ver.2.3 
compatible, MPF Baseline compatible
Video Resolution
XAVC S HD: 1920x1080/60p(NTSC)/50p(PAL), 
30p(NTSC)/25p(PAL), 24p AVCHD: 
1920x1080/60p(NTSC)50p(PAL)(PS), 
30p(NTSC)/25p(PAL)(FX,FH), 60i(NTSC)/50i(PAL)(FX,FH), 
1440x1080/60i(NTSC)50i(PAL)(HQ,LP), MP4: 1280x720 
30p(NTSC)/25p(PAL)
+ 2*64GB SD Memory card

18 30232110-8 Mono multifunction 
laser printer buc. 1

A3 (Print/scan/copy)duplex, print speed 30ppm A4 / 
15ppm A3, resolution : 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi x 
1200 dpi (numai UFRll-LT),  processor 400Mhz, memory 
512 Mb,  USB 2.0, network, + 2* black toner

19 30000000-9 Speakers 2.1 buc. 1

2 satellites, 1 subwoofer
Control pod, User documentation
Total RMS power: 25 watts
Peak power: 50 watts
Frequency response: 48 Hz–20 kHz (+/- 3dB)

20 30195900-1 Magnetic fl ipchart, 
70x100 buc. 1 Tablă albă magnetică de scris

21 30000000-9 XLR mic buc. 1

Wireless microphone
Power Zoom Adapter PZ-E1, Directional Microphone 
DM-E1, Wireless File Transmitter WFT-E8A, Wireless File 
Transmitter WFT-E6A, Waterproof Case WP-DC55, Electronic 
Viewfi nder EVF-DC2 (Black), Electronic Viewfi nder EVF-DC2 
(Silver), Wireless Remote Control BR-E1
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Condiţii obligatorii:

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): 12 luni

12. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, mun. Bălţi, str. A.Puşkin nr. 38.

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

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

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. Operatoriieconomici 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 “Alecu Russo” din Bălţi

MD 3121 mun. Bălţi, str. A.Puşkin nr38.; 

Tel: 0 (231) 5-23-50

Fax: 0 (231) 5-24-73

E-mail: plan_usb@mail.ru 

Numele și funcţia persoanei responsabile: Valerian Lisnic 

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: plan_usb@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.

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:

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: 11.04.2017.

Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:

- Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, 

MD 3121 mun. Bălţi, str. A.Puşkin nr38 ,

Secţia planifi care economică. 

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



37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2321 MARTIE 2017, MARŢI

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 Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, cu nota “Garanția 
pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi;

IBAN: MD76AG000000022512011414 

B.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A.,fi l. Bălţi 

Adresa poştală a băncii: mun Bălţi,

SWIFT: AGRNMD2X750 

Cod fi scal: 1007602000972

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,: 661 055 lei
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Licitația publică 110/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești

2. IDNO: 1004606002010

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: Servicii avia, pentru efectuarea lucrărilor de combatere aieriană

6. Cod CPV: 60441000-1

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

_______________________________________________________________________________
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  ____________________________________________________________
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 20____.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse bujetare

9. Modalităţi de plată: Prin transfer

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 60441000-1 Servicii avia, pentru efectuarea 
lucrărilor de combatere aieriană  ha 4839

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De prestarea serviciilor

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

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

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): șase luni
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14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Raioanele 
Rezina și Șoldănești (OS Șoldănești,OS Olișcani,OS Cinișeuți)

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ___________________________________________

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

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

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 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii-copie Emis de Camera Înregistrării de Stat, confi rnat prin 
aplicarea ștampilei și semnăturii participantului obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar-copie Eliberat de banca deținătoare de cont obligatoriu

3 Certifi cat de efectiarea sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor-copie Eliberat de Inspectoratul Fiscal obligatoriu

4 Ultimul Raport Financiar-copie Confi rmat prin semnătură și ștampila 
participantului obligatoriu

5 Licența de activitate-copie Confi rmată prin semnătura și ștampila 
întreprinderii obligatoriu

6 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici fraudioased și de corupție Conform F3,4 din Documentația Standart

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești
b) Adresa: o. Șoldănești str.31 August 125
c) Tel 0272-2-22-53,2-26-55
d) Fax: 0272-2-26-55
e) E-mail: issoldanesti@gmail.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: contabil-șef Pana Ala

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

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

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

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

- pînă la: 11:00.

- pe: 11.04.2017.

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: 

Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești Str.31 August 125

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: __________________________________________

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești 

(b) datele bancare MOLDMD2X 355

(c) codul fi scal 1004606002010

(d) contul de decontare MD21ML000000000225165565

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 846825 lei
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Licitația publică 111/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s.Colibasi,r-ul Cahul

2. IDNO: 1007601006586

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie la cladirea cinematografului din s. Colibasi, str. Libertatii 
nr. 210 r-ul Cahul

5. Cod CPV: 45453000 -7

6. Data publicării anunţului de intenţie: 17.03.2017

7. Acest(ă)anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de reparatie la 
cladirea cinematografului din s. Colibasi, str. Libertatii nr. 210, r-ul Cahul 

Conform necesităţilor Primariei s.Colibasi r-ul Cahul

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local 

9. Modalităţi de plată: in baza facturii fi scale si procesului verbal de receptie

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o

Cod CPV
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de 

referinţă Simbol 
norme şi Cod resurse

Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 
masura Volum

1 45453000-7
Lucrari de reparatie la cladirea cinematografului din s. Colibasi, 
str. Libertatii nr. 210.r-ul Cahul

1. Reparatii la etajul I.

1 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
sau tavane m2 28,000

2 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfi intare m2 6,000

3 RpIC19B

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire 
centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la 
legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul 
de 1” -1 1/4”

m 28,000

4 RpCJ12A
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de 
ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau 
caramida, cu suprafete plane

m2 28,000

5 RpCJ06C
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la 
usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

m 27,200

6 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec 
uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi m2 6,400

7 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 102,000

8 CF50B
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului.

m2 102,000
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Nr. 
d/o

Cod CPV
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de 

referinţă Simbol 
norme şi Cod resurse

Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 
masura Volum

9 CF17C
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fi bra de sticla aplicat pe 
suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2 102,000

10 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofi n” grosime 1,0 
mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 102,000

11 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 
9,5 mm pe structura din profi le zincata: suprafete tavanelor plane m2 56,400

12 CF52B
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului 

m2 22,000

13 CG09A Plinte din POLISTIROL, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin 
lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp m 46,000

14 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 
100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi n m2 58,400

15 CG01A1

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 
100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi n.Diferenta in plus sau in 
minus pentru fi ecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se 
adauga 3 cm

m2 58,400

16 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din 
mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 58,400

17 CI14A Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv m 46,000

18 CI06C4

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi 
de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 
x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv gla-
furile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai 
mica de 10 mp (inclusiv), fi xate cu adeziv pentu montarea placajelor 

m2 22,000

19 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor m2 58,400

20 CN06A
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in 
emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

m2 158,400

21 CK22C Glasvanduri din profi le din aluminiu la constructii cu inaltimi pina 
la 35 m din panouri fi xe si foi de usa m2 45,000

22 RpCA02A Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii 
normale de munca pinla la 1,5 m adincime m3 2,200

23 RpCA01A

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m 
latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi 
poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de 
pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

m3 6,200

24 SB08C
Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura 
de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 50 mm

m 2,000

25 SB08E
Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura 
de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 110 mm

m 12,000

26 SB10C Piesa de legatura (ramifi catie simpla) din material plastic pentru canali-
zare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm buc 6,000

27 SA14B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la 
constructii industriale, avind diametrul de 20 mm m 20,000

28 SB10E
Piesa de legatura (ramifi catie simpla) din material plastic pentru 
canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 
110 mm

buc 6,000

29 SE44B Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 
50 kg, montata pe console fi xate in perete buc 2,000
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Nr. 
d/o

Cod CPV
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de 

referinţă Simbol 
norme şi Cod resurse

Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 
masura Volum

30 SD02A
Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus fl exibil sau fi x, indiferent 
de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe 
pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

buc 2,000

31 SC08A Vas pentru closet cu tălpi, oriental, complet echipat, din fontă emailată, 
porţelan sanitar, etc.; tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat. buc 2,000

32 SC04A
Lavuar din semiporţelan, porţelan sanitar, etc., inclusiv pentru 
handicapaţi, avînd ţeava de scurgere din material plastic, montat 
pe consule fi xate pe pereţi din zidărie din cărămidă sau b.c.a.

buc 2,000

33 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de 
modul de inchidere, avind diametrul de 3/8” - 1/2” buc 2,000

34 VC06C
Montarea ventilatoarelor (cu semnale sonore) de acoperiş axiale 
antrenate direct, avănd debitul de 600 – 2.100 mc/h cu motor 
electric de 0,25 – 0,37 kw

buc 4,000

35 CG36A
Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului 
sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in 
incaperii mai mare de 16 mp

m2 8,000

2. Fosa septica

36 RpCA01A

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m 
latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi 
poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de 
pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

m3 4,200

37 SA34H Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la 
trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5” buc 1,000

38 RpCA02A Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii 
normale de munca pinla la 1,5 m adincime m3 0,800

39 TsC54A Strat de fundatie din nisip m3 0,500

40 AcF03D
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat 
fi ltrant la tuburile de drenaj, executate cu argila

m3 2,000

41 AcD53B1
Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, 
circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana cu 5 inele de 1.5m

put 1,000

42 AcE07A
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, 
la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si 
canalizare, necarosabil tip I

buc 1,000

a) Reparatii interioare la etaj II.

1 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
sau tavane m2 22,000

2 RpCJ12A
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de 
ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau 
caramida, cu suprafete plane

m2 22,000

3 RpCJ06C
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la 
usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

m 32,000

4 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec 
uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi m2 8,700

5 CF54B
Placarea pereţilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, 
montaţi pe structură din profi l zincat: pe suprafeţe plane, inclusiv 
glafurile uşilor şi pereţilor.

m2 138,000

6 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 138,000
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Nr. 
d/o

Cod CPV
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de 

referinţă Simbol 
norme şi Cod resurse

Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 
masura Volum

7 CF50B
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsus, la pereţi şi pereţi despărţitori, 
preparare manuală a mortarului.

m2 14,000

8 CF17C
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fi bra de sticla aplicat pe 
suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2 14,000

9 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofi n” grosime 1,0 
mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 138,000

10 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong inclusiv 
sistemul grilă. m2 70,000

11 CF52B
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului 

m2 18,000

12 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 
100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi n m2 60,200

13 RpCR23A Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor 
metalice, in doua straturi de vopsea m2 28,000

14 CG36A
Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului 
sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in 
incaperii mai mare de 16 mp 

m2 60,200

15 CN06A
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in 
emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

m2 138,200

16 CD70C Zidărie în asize din blocuri de calcar (cotileţ) la pereţi cu prepararea 
manuală a mortarului M-50, înălţimea etajului pînă la 4m. m3 1,200

17 CH06C

Mănă curentă metalică din ţeavă inox montată pe suport de 15 cm 
înălţime, aşezaţi la disanţa de 1-1,2 m, prevăzuţi cu rondele sudate, 
fi xată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecţionată din 
ţeavă din inox D=1 ¼, curbă.

m 6,000

b) Acoperis.

1 RpCI42B
Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, 
asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 
recuperabile

m2 341,480

2 RpCH32B
Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis 
- sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor 
componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate

m2 341,480

3 RpCH32C Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - 
astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor m2 341,480

4 RpCG29E Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare m3 6,000

5 CD55C Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 
m, zidarie in asize m3 5,000

6 RpCH05D Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi 
din grinzi de rasinoase m 38,000

7 RpCH05C Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti 
din dulapi de rasinoase m 44,000

8 RpCH05F Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - 
coame, pane din grinzi de rasinoase m 24,000

9 CE40A Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament 
antiseptic m3 0,800

10 CE41A Montarea capriorilor cu tratament antiseptic m3 3,800
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Nr. 
d/o

Cod CPV
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de 

referinţă Simbol 
norme şi Cod resurse

Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 
masura Volum

11 CF15A
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu 
mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din 
beton sau caramida, cu suprafete plane

m2 64,000

12 CE30B
Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit 
etc., din scinduri brute de rasinoase (100x25 mm ) geluite pe o 
parte, la constructii obisnuite. 

m2 220,000

13 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de 
invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate m2 341,480

14 CE30B
Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit 
etc., din scinduri brute de rasinoase (50x25 mm pricladnaia planca) 
geluite pe o parte, la constructii obisnuite. 

m2 341,480

15 CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile 
acoperisurilor (tip Lindab) m2 341,480

16 CE23D

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat 
de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de 
ciment-var M 100-T, fi xate pe zidarie de caramida, pentru lungimi 
mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm

m 36,000

17 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv m 62,000

18 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 42,200

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul şi condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 45 zile

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

14. Locul executării lucrărilor: Lucrari de reparatie la cladirea cinematografului din s. Colibasi, str. 
Libertatii nr. 210, r-ul Cahul

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista intreaga

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere tehnico-economic

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

a) cel mai mic pret,

b) calitatea materialelor,

c) experienta in domeniu,

d) lipsa datoriilor.

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (obligatoriu): examinarea 
preliminară a obiectului la faţa locului, coordonarea preliminară a designului şi culorilor cu 
autoritatea contractantă.
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19. Documentele/cerinţele de califi care/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 Oferta
Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului pe fi ecare pagină a 
ofertei.

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 pe fi ecare pagină a 
ofertei.

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, inclusiv pentru apă şi 
canalizare

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

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

7
Declaraţie privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

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

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

9 Certifi cat privind confi rmarea capacitatii 
executarii calitative a contractelor de acizitie

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

10 Declaratia privind conduita etica F3.4 Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

11 Ceretifi cat Inspectia Constructii Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria satului Colibasi

b) Adresa: s.Colibasi,r-ul Cahul

c) Tel: 029962236

d) Fax: 029962236

e) E-mail: _____________

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Dolganiuc Ion 

Setul de documente poate fi  obţinut 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). 

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: primariacolibasi@yahoo.coom 

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.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, 
urmează a fi  prezentate:
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a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00.

- pe: 11.04.2017.

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: MD – 5316, Primaria s.Colibasi r-ul Cahul, str. Libertăţii 196.

Ofertele întârziate 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. Garanţia pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 5% în formă de: 

- Garanţie bancară 

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].

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 
procentual din preţul contractului adjudecat]: 1%.

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 şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
 Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor.

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 650000 Lei: 
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Licitația publică 112/17

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

2. IDNO: 1011600004805

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţia Publică

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

 [indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziţiei: Servicii în agricultură (cultivat, semănat, recoltat etc.) 

6. Cod CPV: 77100000-1

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________

8. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor în agricultură, conform 
necesităţilor I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2017.

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

10. Modalităţi de plată: prin transfer, în termen de 20 zile după semnarea actului de primire-predare a 
serviciilor prestate.

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

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

măsură Canti-tatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

77100000-1

Nivelatul arăturii ha 700

Efectuarea serviciilor conform 
hărţii tehnologice şi standardelor

Cultivarea compactă ha 700

Semănat porumb, fl oarea soarelui ha 700

Tăvălugitul semănăturilor ha 700
Încorporarea îngrăşămintelor 
minerale ha 700

Transportarea apei la pregătirea 
soluţiei erbicidare ha 700

Introducerea erbicidelor în sol ha 700
Incorporarea erbicidelor cu 
cultivarea ha 700

Aplicarea erbicidelor pe vegetaţie ha 700

Cultivarea între rânduri ha 700

Recoltarea cerealelor de I grupă ha 700
Recoltarea porumbului şi fl oarea 
soarelui ha 700

Transportarea roadei ha 700

Discuirea după recoltare ha 1100

Aratul de zăble ha 1100
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11. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare în rate

c) Leasing

d) Locaţiune

e) De antrepriză

f) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

13.  Termenul şi condiţiile de prestare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] pe 
parcursul anului

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

15.  Locul prestării serviciilor: satul Paşcani, raionul Criuleni

16. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai scăzut preţ

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

a) efectuarea serviciilor conform hărţilor tehnologice;

b) efectuarea serviciilor conform standardelor.

19. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

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

 [indicaţi]________________________________________________________________________

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

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

1. Certifi cat de înregistrare Întreprinderii

copie – emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Da

2. Certifi cat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Da

3. Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor

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

Da

4. Ultimul raport fi nanciar copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului; Da

5. Licenţă de activitate copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Da

6. Declaraţie privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere F3.4 Da
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22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

b) Adresa: 4834, s.Paşcani, r-l Criuleni

c) Tel: 022 24 55 71, 069111577

d) Fax: 022 24 55 71

e) E-mail: ifporumbeni@rambler.ru

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: inginer şef, Guzun Vladimir

Setul de documente poate fi  obţinut 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). 

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: ifporumbeni@rambler.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.

23. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează 
a fi  prezentate:

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

- pînă la: 11:00.

- pe: 11.04.2017.

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

c) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, 
etajul II, anticamera, s.Paşcani, r.Criuleni.

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor. Leonid CHIRTOACĂ – preşedintele grupului de lucru, membrii: GUZUN Nadejda 
– contabil şef interimar, membru; Vladimir GUZUN – inginer şef, membru, NEGARĂ Ion – specialist SSM, 
membru; MACRINICI Tudor – economist şef, membru; Gribincea Vladimir – şef de laborator, membru şi 
Nina FRUNZE – preşedintele Comitetului Sindical, membru.

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

27. Garanţia pentru ofertă: 

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

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” , cu nota “Garanţia 
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 
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(a) benefi ciarul plăţii I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”; 

(b) datele bancare MF Trezoreria de Stat; 

(c) codul fi scal 1011600004805; 

(d) contul de decontare MD19TRPBAA222990A00917AC; 

(e) contul trezorerial 33114001; 

(f ) contul bancar ; 

(g) trezoreria teritorială TREZMD2X.

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

31. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

32. Valoarea estimativă a achiziţiei, fără TVA, lei: 4 500 000 lei
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Licitația publică 113/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Cioburciu, r-ul Ștefan Vodă

2. IDNO: 1007601006209

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică Repetată

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

5. Obiectul achiziției: Construcția Stației de epurare a apelor uzate s.Cioburciu r-ul Ștefan Vodă

6. Cod CPV: 45232400-6

7. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Construcția Stației de epurare a 
apelor uzate s.Cioburciu r-ul Ștefan Vodă

[obiectul achiziţiei]

Conformnecesităţilor Primariei s.Cioburciu r-ul Ștefan Vodă
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017 

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

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 45232400-6
Construcția Stației de 
epurare a apelor uzate s. 
Cioburciu, r-ul Ștefan Voda

Proiect 1 1. Conform listei cantitatilor de lucrari

2. În baza art.37 a Legii nr.130 din 02.07.2015, 
Stația de epurare trebue să corespundă 
următoarelor cerințe:
- corespundere cu documentația de proiect 
tehnic nr.40144766-201402
- însoțită de certifi cate și protocoale de verifi cări 
eliberate de laboratorii independente care 
confi rmă calitatea standard a apelor emise după 
cum urmează:
CODcr -95%
BOD5 -98,5%
SS -98,7%
Ntot -78,3%
Ptot -71,9 %
Ptot* -92,5%
- însoțită de certifi catul TUV
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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

- Calitatea să corespundă următoarelor parametri:
- volum mediu de apa pe zi -22,5m3/zi
- infi ltrare și rezistență la presiuni-
corespunzătoare
- încărcătura zilnică mijlocie – BOD5:9,0kg/zi
SS:10,5kg/zi
- concentrația: BOD5:400mg/l, SS:466mg/l
- productivitate: BOD5:98,5%, SS:98,7%
ChDS:95,0%, N:78,3%, P:71,9%
- consum energie electrica -24,7 kvt/zi
- termen de garanție pentru stație-
- parametrii tehnici a reactorului biologic: 
(Modelul conform proiectului tehnic)
Volumul camerei de activație, total _____ 
Incl.partea neaerobică _____m3
Camera aerobică ___ m3
Volumul camerei de pastrare ____m3
Volumul total întrebuințat-___ m3
- termenul de livrare a stației__

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 5 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 9 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: s. 
Cioburciu, r-ul Ștefan Vodă

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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) Prețul ofertei -85 puncte__ 

b) Perioada de executie – 5 puncte

c) Perioada de garanție asupra lucrărilor și a stației de epurare -10 puncte 

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

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 practice frauduloase și de 
corupere. Declarație pe proprie răspundere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1800000 lei Cifra respectivă nu va depăşi suma 
necesară pentru fi nanţarea contractului pînă 
la momentul recepţionării primei plăţi de către 
ofertant conform contractului]

Da 

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

1195000[ cifra respectivă va fi  stabilita în 
proporţie de 0,5 din valoarea estimată fără TVA 
a contractului de achiziţie public ce urmează a 
fi  atribuit, cu respectarea principiului asigurării 
concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale] Da

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

17

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

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

Da

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

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

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

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

Da 

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

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

26 Perioada de garanție a lucrarilor Min. 10 ani Max. 15 ani Da

27
Recomandări la contractile prezentate pentru 
demonstarea lucrărilor similar executate în 
ultimii 5 ani 

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

28 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specifi catia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

21. Operatoriieconomici 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. Cioburciu, r-ul Ștefan Vodă

b) Adresa: Primaria s. Cioburciu, r-ul Ștefan Vodă

c) Tel: 024235236;060471512

d) Fax: 0242435238,024235274

e) E-mail: primariacioburciu@rambler.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Wissotzky Dmitrii

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: primariacioburciu@rambler.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:11:00.

- pe:11.04.2017.
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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] Primaria s. Cioburciu, r-ul Ștefan Vodă, biroul contabilului șef, 
tel.024235274,069430650

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [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].

C/f: 1007601006209

TrezorariaTeritoriala Ștefan Vodă: TREZMD2X

Cont: 2264452001

C/t: 518410A00880AA

IBAN: MD78TRPCCZ518410A00880AA

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

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

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 2390903 lei.



57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2321 MARTIE 2017, MARŢI

În atenția operatorilor economici!

La Licitația publică Nr. 98/17 din 03.04.2017cu privire la achiziționarea: 

Lucrări de reparaţii la tabăra de odihnă și întremare a copiilor „Romantica” satul Moscovei, 

Cod CPV: 45453000-7 conform necesităților Direcţia Generală Învăţămînt Cahul 

sunt operate următoarele modifi cări:

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

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

 2500000,00 lei Da

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 2050000,00 lei

se înlocuiește cu:

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

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

 2184508,32 lei Da

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1820423,60 lei
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică 
de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru 
încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea 
termenelor de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele 
precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care intră 
în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi  încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în 
cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu 
sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b)  6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în ca-
zul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică 
decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor 
loturi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fi ecărui contract 
este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta preve-
derile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 
zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare). 

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziției 
fi ind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi  efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi  atri-
buite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pen-
tru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei, va fi  de 11 zile. Prin urmare, 
termenul „contract” urmează a fi  interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al 
Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. 

Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile 
Codului Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau 
moment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentu-
lui nu se ia în considerare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de 
informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în 
considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de dumi-
nică, de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este 
zi de odihnă, respectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.  

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente, care poate fi  accesată pe 
pagina ofi cială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la 
cele mai frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Cererea ofertelor de prețuri 328-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primaria Dobrogea Veche, r-nul Singerei_

2. IDNO: 1007601002773

3. Tip procedură achiziție: prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: autoturizme

5. Cod CPV: 34110000-1

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

conform necesităţilor  ___Primaria Dobrogea Veche , r-nul Singerei__
[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 Skoda Octavia buc 1 ANUL PRODUCERII 2017 (automobil nou)

Tara de origine: EU

Culoare Alb

Nr. de locuri 5

Volumul de lucru 1550 - 1600 cm3, 4 cilindre

Puterea (c.p.) max – 110

Petrol : Ai– 95

Norme de poluare: Euro 6

Volumul rezervuarului min 50 litre

Consum maxim l/100km, max
urban – 9,0 
extra-urban – 5,3 
ciclu complet – 6,7

Transmisie Mecanica 5+1 trepte

Garda la sol min 165 mm

Lungimea auto 4550 – 4700 mm

Lăţimea max 1800 -1850 mm

Volum portbagaj min-500 

Jante de otel, pneuri 195/65R15
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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

Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric cu 
semnalizatoare direcţie integrate
Tetiere fată si spate reglabile pe înăltime
4 mânere de plafon
Faruri halogen cu functia DAY LIGHT
Semnal de avertizare al farurilor aprinse
Scaun sofer reglabil pe înăltime
Radio
Servodirectie electrică
Aer conditionat CLIMATIC, inclusiv torpedou cu sistem de 
răcire si ventilatie cu fi ltru de praf 
Pachet drumuri grele, incl. garda la sol marită si protectie 
motor
ESC incl. ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, TSA, 
MKB (Prevenirea multiplelor coleziuni)
Airbag-uri laterale pentru pasagerii fată 
Computer de bord 
Geamuri cu protectie UV sporită
Geamuri electrice fată si spate cu functie confort si 
sigurantă copii
Închidere centralizată cu telecomandă (2 chei pliabile)
Proiectoare de ceată
Culoarea – alb

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: martie-aprilie 2017

7. Documentele/cerinţele de califi care 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/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice 

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

3 Licenta de activitate Copie. 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
Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. 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: _ Primaria Dobrogea Veche , r-nul Singerei______
b) Adresa: _6222 RM r. Singerei sat. Dobrogea Veche . primaria___
c) Tel: 026259360, 069034209
d) Fax: 026259398
e) E-mail: renatar@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Rahmanov Victor
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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: 29.03.2017

- pe adresa: 6222 ,RM , r. Singerei sat. Dobrogea Veche . primaria

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 zi.

11. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : 2028 RM .mun. Chisinau, sos. 
Hincesti 53

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 250000.00
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Cererea ofertelor de prețuri 329-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Magdacesti R-nul Criuleni

2. IDNO: 1007601009934

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Sistem video de supraveghere in satul Magdacesti

5. Cod CPV: 32323500-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 17.01.2018

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

Sistem video de supraveghere in satul Magdacesti 
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria s. Magdacesti R-nul Criuleni
[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 32323500-8 Sistem video de supraveghere in 
satul Magdacesti 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): 40 zile 

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

13. Locul executării lucrărilor: satul Magdacesti

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. Operatoriieconomici 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.Magdacesti R-nul Criuleni

b) Adresa: Primaria s.Magdacesti R-nul Criuleni

c) Tel:0248-34-236,

d) Fax:0248-34-236

e) E-mail:primagdacesti@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Liuba

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

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

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.

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: 03.04.2017.
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b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria s.Magdacesti R-nul Criuleni, biroul nr. 1

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: 350000.00 lei.



65

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2321 MARTIE 2017, MARŢI

Cererea ofertelor de prețuri 330-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: PRIMARIA or. BIRUINTA

2. IDNO: 1007601002636

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare pe trimestrul II - 2017

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

 Produselor alimentare pentru grădinita de copii.
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei or. Biruinta
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară trimestru II - 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 15614100-6 Orez rotund kg 66 GOST 6292-93
2 15613300-1 Hrişcă întreagă kg 66 GOST 5550-74
3 15625000-5 Grupe de griş kg 75 GOST 7022-97
4 15613300-1 Grupe de grîu sfărîmate kg 45 PTMD 67-3886 9887-005
5 15613300-1 Crupe de orz (ячневая) kg 30 GOST 5784-60
6 15613300-1 Crupe de porumb kg 60 GOST 6002-69
7 15613380-5 Fulgi de ovăs kg 30 GOST 5784-60
8 15331133-8 Mazăre uscată despicată kg 45 PGMD 67-3886 9887-003.2005
9 15331462-6 Mazăre verde conservată kg 51 GOST 15842-90

10 15612100-2 Făină albă de grîu calitate superioară kg 200 SM 202:2000
11 15850000-1 Paste făinoase calitate superioară kg 96 GOST 875-92
12 15112100-7 Pulpe de găină kg 230 GOST 25391-82
13 15112100-7 Piept de pasăre cu os kg 300 SanPin 2.3.2 560-96
14 15112300-9 Ficat de găină kg 30 SanPin 2.3.2 560-96
15 15114000-0 Inimă de găină kg 30
16 15111100-0 Carne de vită fără os kg 300 GOST 779-55
17 15113000-3 Carne de porc fără os degresată kg 130
18 15220000-3 Peşte congelat fără cap HEK kg 250 80-150
19 15220000-3 Burghere din peşte kg 180 80-150
20 15211000-0 File Hering kg 20
21 15421000-5 Ulei rafi nat litri 45 GOST 1129-93
22 03142500-3 Ouă de găină dietice măşcate buc 4680 SM – 89 măşcate

23 15332200-6 Majiun kg 60 GOST 6929
MB 5061-89
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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 15810000-9 Covrijei „Celnocok” kg 24 GOST 14031-68
MBT 5061-89

25 15821200-1 Biscuiţi de ovăs kg 36 GOST 24901-89
26 15821200-1 Biscuiţi „Bebeluş” kg 15 GOST 24901-89
27 15821200-1 Biscuiti Auto kg 45 GOST 24901-89
28 15321000-4 Suc din fructe conservat litri 200 SM 183:2003
29 15863200-7 Ceai negru kg 2,0 RST AE-34
30 15841000-5 Cacao kg 1,8 GOST 108
31 15332412-5 Stafi de kg 45 SanPin 2.3.2.560-96

32 15000000-8 Frunze de dafi n Pachet 
10 grame 10 SanPin 2.3.2.560-96

33 15870000-7 Ferdeţuri naturale uscate Pachet 
10 grame 120 ISO-9001 şi HACCP

34 15000000-8 Vanilin Pachet 
2 grame 60 SanPin 2.3.2.560-96

35 15872400-5 Sare iodata kg 60 GOST 13830-97
36 15898000-9 Drojdie kg 4,5 sanPin.2.3.2.560-96
37 15331428-3 Paste de tomate 25% kg 42 GOST 3343-89
38 15331400-1 Borş acru Litri 200 TY 9199-031-47531845
39 15331400-1 Rosii consservate kg 45 GOST 1633-73

40 15331400-1 Castraveti conservati kg 45 GOST 28808-90
SM 173:1997

41 15511100-4 Lapte pasterizat 2,5% litri 4500 13277-79
42 15542000-9 Brînză de vaci 9% kg 360 67-00400053-58,2002
43 15512000-0 Smîntînă 15% kg 56 TU10.02.02-789-09-89

44 15500000-3 Chefi r, 2,5% litri 210 SF 039472 
08-007:2011

45 15545000-0 Caşcaval 45% kg 45 SM 218: 2001

46 15530000-2 Unt 72,5% 
fără adaos de grăsimi vegetale kg 195 GOST 37-91

47 15811100-7 Pîine albă kg 1300 GOST 14031-68
MBT 5061-89

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Aprilie-Mai-Iunie 2017

Locul destinatiei fi nale – Grădinita de copii Ingerasul din or. Biruinta

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 semnaturii si 
stampilei participantului DA

2 Informaţii generale despre participant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului DA

3
Copia certifi catului de înregistrare a 
întreprinderii. Copia extrasului din registrul de 
Stat al persoanelor juridice.

Copia. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului DA

4
Certifi cat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor de la Insspectoratul 
Fiscal

Copia. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului DA

5 Autorizaţie sanitară de funcţionare Copia. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului DA
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

6 Paşaport sanitar al transportului Copia. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului DA

7 Certifi cat de conformitate pe toate poziţiile
( ţara de origine Republica Moldova)

Copia. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului DA

Documentele obligatorii ale operatorilor economici producători de pîine: 

8 Certifi cat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime

Copia. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului DA

9 Confi rmare de deţinere a stocului de făină / grîu Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului DA

10 Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat Copia. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii 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: Primaria or. Biruinta

b) Adresa: r-l Singerei, or. Biruinta, str. A.Rotaru 20A

c) Tel: 0 262 60236 / 0 262 60565 /

d) Fax: 0 262 60236

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

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Stănilă Ludmila

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: 29.03. 2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 
 r-l Singerei, or. Biruinta, str. A.Rotaru 20A, Contabilitatea primăriei.

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul 
cel mai scăzut].

- prețul cel mai scăzut pe fi ecare pozitie in parte

Adăugător: 

1. Cu conditia respectării caracteristicilor tehnice a produselor alimentare propuse conform listei primite 
de la autoritatea contractantă

2. Pentru produsele care au fost actate pe perioada precedentă vor fi  excluse din oferta agentului 
economic in cauză ( act de proastă calitate, caz de livrare intirziată )

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

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

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa: mun.Chisinău, str. Hincesti 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 160 000 lei ( Una sută șaizeci mii lei )
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Cererea ofertelor de prețuri 331-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol

2. IDNO: 1007600007036

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație generală și de renovare a holului de la intrare a blocului de 
studii al universității din str. Gh. Iablocichin 5.

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Lucrări de reparație 
generală și de renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din strada Gh. 
Iablocichin 5.

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Universitatea de Stat din Tiraspol 
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituției

8. Modalităţi de plată: prin transfer bancar

 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. Demolări

1 45453000-7 Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 
marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc. m2 290,00 RpCK42C

2 45453000-7 Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment. m2 290,00 RpCK42A

3 45453000-7 Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre) m2 34,96 RpCO56A

4 45453000-7 Demontări: tâmplărie din lemn (uși). m2 31,00 RpCO56A

5 45453000-7
Demolarea pereților de zidărie din cărămida plină, 
BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, 
exclusiv schelașsi curățirea cărămizilor 

m3 3,00 RpCG29C

6 45453000-7 Demontări: captușeli din asbociment m2 150,50 RpCO56C

7 45453000-7 Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților și 
împrejmuirilor metalice etc. kg 14,80 RpCP45D

8 45453000-7 Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, 
placaj, PFL, PAS etc. m2 21,60 RpCO56B

9 45453000-7
Transportul materialelor din grupa 1-3 (încîrcare, 
asșzare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe 
distanța de 50 m

t 35,00 TrB01A1-5

10 45453000-7 Transportarea pamântului cu autobasculanta la 
distanța de 15 km. t 35,00 TsI50B5

11 45453000-7 Lucrări la descarcarea pamântului în depozit, teren 
categoria III. 100 m3 0,20 TsC51C
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

2.  Construcții

12 45453000-7 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de5cm grosime cu fața driscuită fi n. m2 290,00 CG01A

13 45453000-7

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fi n. 
Diferența în plus sau în minus pentru fi ecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se 
scade.

m2 290,00 CG01A1K=4

14 45453000-7 Executarea pardoselilor din granit ceramic fi xate pe 
adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. m2 290,00 CG50B

15 45453000-7 Placarea pereților cu plăci din ceramica-granit: 
dimensiuni până la 600 x 600 mm (Плинтус). m2 29,00 CI21B

16 45453000-7 Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
‘BETOHOGRUHT”. m2 450,00 CN53A

17 45453000-7
Tencuieli interioare de10 mm grosime, executate 
manual, cu” ROTBAND”, la pereți și pereți despărțitori, 
preparare manuală a mortarului.

m2 450,00 CF50B

18 45453000-7 Grunduirea suprafețelor interioare a pereților. m2 450,00 CN53A

19 45453000-7
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și 
pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.

m2 450,00 CF50B

20 45453000-7 Tencuieli interioare executate manual. cu amestec 
“3V15” la pereti. m2 450,00 CF30A

21 45453000-7 Tavane suspendate din panouri prefabricate 
“Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă. m2 116,93 CK29F

22 45453000-7

Plafoane tensionate din țesatură de poliester сu 
încălzire cu foehn de aer de înaltă temperatură în 
încaperi cu înălțimea până la 4 m, cu suprafața de 
la 5 până la 20 m2 cu fi xarea baghetelor de pereți 
de beton. Notă: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia 
conform proiectului.

m2 135,61 CK55C

23 45453000-7
Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi 
la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având 
suprafața tocului pânâ la 3,00 mp inclusiv.

m2 35,072 CK19A

24 Uși din lemn MDF. m2 3,78 CK03A

25 45453000-7

Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice 
natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții 
montate la înaltimi de pînă la 5 m inclusiv, din 
aluminiu.

m2 37,40 CK11B

26 45453000-7 Broască . Buc. 2 CK33C

27 45453000-7

Pardoseli epoxidice. Sistem “FUXRAD” “FX 50”, 
acoperire în 4 straturi, cu o acoperire decorativă cu 
stratul superior transparent, grosimea stratului de 3,5-
4,0 mm pe suport existent.

m2 4,00 CG55A

3. Lucrări de montare

28 45453000-7 Montarea corpurilor de iluminat LED Buc. 18 RpEF15B

29 45453000-7 Montarea corpurilor de iluminat fl uorescent tip CIO 18 W Buc. 13 RpEF15A

30 45453000-7 Montarea cablurilor pentru energie electrică ВВГнг – 
3х1,5 m 100 RpED01A

31 45453000-7 Montarea întrerupătoarelor Buc. 6 RpEE01A

32 45453000-7 Priză Buc. 6 RpEE03A
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9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

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

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

13.  Locul executării lucrărilor: Mun Chișinău, str. Gh. Iablocichin 5.

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Prețul cel mai mic pe întreagul lot.

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

_______________________________________________________________________________

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

1 Oferta Original cu semnătură și ștampila ofertantului Da

2 Devizul (formularele 3, 5, 7) Original cu semnătură și ștampila ofertantului Da

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

Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

4 Licenţa de activitate și anexa copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

5 Informaţii generale despre ofertant (Datele 
juridice, precum și bancare) Original cu semnătură și ștampila ofertantului Da

6 Asigurarea cu personal de specialitate Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

7 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanţ

Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

8 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional

Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

9 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

10 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului 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: Universitatea de Stat din Tiraspol.

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocichin 5.

c) Tel: 022 75 45 01, 079407649.

d) Fax: 022 75 45 01.

e) E-mail: ionbotezatu@mail.ru
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f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Botezatu Ion, secreta responsabil al grupului de lucru al 
universității pentru Achiziții Publice

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: ionbotezatu@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.

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: 10:00.

- pe: 03.04.2017.

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocichin 5, biroul 212

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: 780 000
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Cererea ofertelor de prețuri 332-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Pripiceni-Razesi,r-ul Rezina

2. IDNO: 1007601005420

3. Tip procedură achiziție:COP_________________________________________

4. Obiectul achiziției: Automobil de serviciu

5. Cod CPV: 34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui automobil de serviciu.

conform necesităţilor Primariei Pripiceni-Razesi,r-ul Rezina (în continuare – Cumpărător) pentru 
perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul local (surse proprii).

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1
 

34110000-1 Automobil de 
serviciu Buc 1

1. tip caroserie-universal cu 5 usi
2. capac.cilindr.a motor.1550-1600 cm3
3. carburant-benzina
4. cutie de viteze-manuala,min 5+1 trepte
5. tractiune-fata
6. nivel de depoluare-Euro 6
7. numar de locuri-5
8. putere motor-min.100cp
9. directie-asistata(hidraulica)
10. roti-Jante otel R15 cu capace
11. consum carb.-urban max.8,0 l./100km, axtra urban 
max. 5,5l/100km
12. capac.rezervor-min.50l
13. masa max.autoriz.-1800kg
14. dimens.auto-lungime 4360-4400 mm,latime 1750-
2100mm
15. volum portbagaj-min 800l (fara banch.din spate 
rabatata) min 3000l (cu banch.din spate rabatata)
16. roata de rezerva-de marime normala
17. garda la sol-min.185 mm
18. dotari-ABS cu distr.fortei de franare (EBD) si asistenta 
la franarea de urgenta (EBA).
- Airbag-uri frontale sofer si pasager,
- Airbaguri laterale fata,
- ASR+ESP(sist.antipatinare si control al traiectoriei)
- HSA (asistenta la pornire in rampa),
- Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri,
- Imobilizator electronic.
19. culoare-alba
20. Garantie -min.3 ani cu limita 100000 km
21. Anul fabricatiei-automobil nou, fabricat in 2017
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 30 zile dupa transfer, sediul 
salonului.

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 Obligatoriu

2 Certifi catul de inregistrare Obligatoriu

3 Extras Camera. Inreg.de Stat Obligatoriu

4 Autorizatie de functionare Obligatoriu

5 Informatii despre ofertant Obligatoriu

6 Raport fi nanciar Obligatoriu

7 Descrierea tehnica a automobil. Obligatoriu

8 Certifi cat de la IFS 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 Pripiceni-Razesi,r-ul Rezina

b) Adresa: s.Pripiceni-Razesi,r-ul Rezina

c) Tel: 0254-65-2-36,067432099

d) Fax: 0254-65-2-36

e) E-mail: frunza.iacob@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: primar Frunza Iacob

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: 29.03.2017.

- pe adresa: s.Pripiceni-Razesi, sediul primariei, biroul primarului. 

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 zile

Garanția pentru ofertă: Nu se cere.

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

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 166.0 mii lei
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Cererea ofertelor de prețuri 333-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ___Primaria comunei Manta, r. Cahul____

2. IDNO: __ 1007601007033 ___

3. Tip procedură achiziție: ____Cererea ofertelor de prețuri____

4. Obiectul achiziției: _____Lucrări de reparație a Casei de Cultură din satul Manta_________

5. Cod CPV: ____45453000-7_

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

Lucrărilor de reparație a Casei de Cultură din satul Manta, r. Cahul____
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor_______Primariei comunei Manta, r. Cahul_____________
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_____bugetul de stat___________________

8. Modalităţi de plată: _în termen de 30 zile în baza facturii fi scale și a procesului verbal de recepție_

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin 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 45453000-7 Lucrări de reparație a Casei de Cultură 
din satul Manta 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): [indicaţi numărul de luni] 2 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]____31.12.2017_____

13. Locul executării lucrărilor: _____Casa de Cultură din satul Manta, r. Cahul_____

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: __Pe lista întreagă___________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :_cel mai mic preț fara TVA_

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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



75

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2321 MARTIE 2017, MARŢI

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 rmarea prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

2. Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specifi cația parametrilor 
tehnici solicitati 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

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

4. Licența de activitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

5. Informații generale despre ofertant Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

6. Declarație privind personalul de specialitate 
pentru implimentarea contractului

Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

7.
Declarațiile privind dotările specifi ce,utilajul 
și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

8.
Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor eliberate de 
Inspectoratul Fiscal

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: ___Primaria comunei Manta___

b) Adresa: ________s. Manta , r. Cahul _________

c) Tel: _0299 77-3-41, 078579334______

d) Fax: ___0299 77-4-17____

e) E-mail: __primariamanta1732@gmail.com__

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:__ Popa Tatiana, secretarul grupului de lucru________

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 setulde documente poate fi  obținut on-line la adresa: _primariamanta1732@gmail.com_ 

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.

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 șiștampilat, 
urmează a fi  prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 11:00.
- pe: 03.04.2017.
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 

depunere a ofertelor] __Primaria comunei Manta, r. Cahul___
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. 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 __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]; Primaria comunei Manta 

(b) datele bancare [indicaţi]; Ministerul de Finanțe - Trezorereia de Stat

(c) codul fi scal [indicaţi]; 1007601007033

(d) contul de decontare [indicaţi]; TREZMD2X

(e) contul trezorerial [indicaţi]; IBAN - MD73TRGDAH14313017320000

(f ) contul bancar [indicaţi]; 226610

(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Cahul

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]: ___Nu se cere__%.[se completeazădoarîncazurileîn care 
în care se ceresau se indică „Nu se cere”]

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 350 000 lei (trei sute cincizeci mii).
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Cererea ofertelor de prețuri 334-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Construcții

2. IDNO: 1007600017646

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Măsuri de Efi ciență Energetică a blocului de studii al IP Centrul de Excelență 
în Construcții: instalarea Punctului Termic. 

5. Cod CPV: 45321000-3

6. Data publicării anunțului de intenție: ________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul Măsuri de Efi ciență Energetică a blocului de studii 
al IP Centrul de Excelență în Construcții 

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor IP Centrul de Excelență în Construcții
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul pentru Efi cienta Energetica.

8. Modalităţi de plată: conform prevederilor contractului de antrepriză și a contractului de grant.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri 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 45321000-3
Măsuri de Efi ciență Energetică a 
blocului de studii al IP Centrul de 
Excelență în Construcții

Deviz de 
cheltuieli pentru 
volumul total de 

cheltuieli

1

În conformitate cu documentaţia 
tehnică, proiectul de execuție și 
devizul de cheltuieli din caietul de 
sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] De antrepriza.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 01.09.2017

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

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: blocul de 
studii al IP Centrul de Excelență în Construcții

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai avantajos economic 

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

a) Prețul ofertei - 90;
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b) Termenul de executare a lucrărilor - 5

c)  Perioada de garanție asupra lucrărilor - 5 

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 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 
și 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

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: IP Centrul de Excelență în Construcții

b) Adresa: str. Gh. Asachi 71 bir.104

c) Tel: 022-72-12-34, 079456121 director

d) Fax: 022-73-10-05

e) E-mail: colegiul2028@yahoo.com, valeriu.pelivan@gmail.com 

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Valeriu Pelivan - director

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: www.ccc.md

Link: http://ccc.md/index.php?page=achizitii-publice 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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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: 10:00._____________________________________________________

- pe: 03.04.2017.

Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: 

IP Centrul de Excelență în Construcții mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 71 bir.104 MD- 2028

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: nu se cere

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

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

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 fără TVA, 615.000,00 lei
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În atenția operatorilor economici!

Se modifi că termenul limită de depunere a ofertelor la 
Concursul prin Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 306 - op/17 din 17.03.2017 

cu privire la achiziționarea: produselor alimentare, 
Cod CPV: 15000000-8 conform necesităților Primăria Răspopeni, rl Șoldănești 

sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul limită de depunere a ofertelor 17.03.2017

se înlocuiește cu:

Termenul limită de depunere a ofertelor 27.03.2017
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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




