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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 Cameră frigorifi că pentru blocul alimentar și 
patomorfologie 42513290-4 500000.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

2
Mărfuri gospodărești: materiale de construcție, 
consumabile electrice, echipamente sanitare, veselă, 
alte bunuri de uz gospodăresc

44000000-0 442000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI, c/f: 1003600153212
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Persoana de contact: Cristal Carolina Telefon: 022497742
Fax: 022497742 E-mail: amtriscani@ms.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 servicii de reparație și de intreținere (deservire) a 
dispozitivelor medicale 50421000-2 250000.00

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. 17/00246
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 tehnicii de calcul pentru necesitatile UASM
Cod CPV 30000000-9
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
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 22512442430
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.nr.9 Chisinau
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 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17475401 

Licitaţie publică Nr. 17/00713
Autoritatea contractantă INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL REPUBLICAN 

AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34
Telefon/fax 022729172
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DANCI ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei
Achiiziţionarea setului de instrumentariu endoscopic pentru 
intervenții chirurgicale compatibil cu dispozitivul medical 
existent MGB Germania

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Republican al ACSR, mun.Chișinău, 
str. Drumul viilor, 34, serviciul economico-fi nanciar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34
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 2251806281
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251806281
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251806281
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18243259 
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Licitaţie publică Nr. 17/00829
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI VATRA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5

Telefon/fax 022596004

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DANILA DENIS

Obiectul achiziţiei servicii de proiectare a reconstrucției cu supraetajare a clădirii 
existente din or. Vatra str. Ștefan Vodă 9

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18430304 

Licitaţie publică Nr. 17/00830
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 Servicii de sudare, îndreptare și vopsire a automobilelor

Cod CPV 50112110-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7, et. 3, 
bir. 308

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav 7, et. 4, 
Sala de ședințe

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

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

Rechizitele contului de 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 18.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18433013 
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Licitaţie publică Nr. 17/00868
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 

“SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL”
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Arh. Mihail 38

Telefon/fax 022 244239, 292652

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

Obiectul achiziţiei Echipamente medicale din cadrul proiectului de grant 
KUSANONE

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Arhanghel Mihail 38, biroul serviciului 
economic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Arh. Mihail 38
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 MD68VI00000002251226

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.26 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD68VI00000002251226

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.26 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD68VI00000002251226

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.26 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18471947 

Licitaţie publică Nr. 17/00886
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI VADUL LUI VODĂ

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vadul Lui Vodă, 
str. Ştefan cel Mare 60

Telefon/fax 022 416 382
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VULPE EUGENIU
Obiectul achiziţiei Achizitionare automobil
Cod CPV 34110000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vadul Lui Vodă, 
str. Ştefan cel Mare 60

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vadul Lui Vodă, 
str. Ştefan cel Mare 60

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
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
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18502584 

Licitaţie publică Nr. 17/00894
Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

Telefon/fax 022252149 252209 252357

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

Obiectul achiziţiei Utilaj medical

Cod CPV 33100000-1

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

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare codIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial codIBAN

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare codIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial codIBAN

Termenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18508218 

Licitaţie publică Nr. 17/00895
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 BEZIAZÎCINÎI EDUARD

Obiectul achiziţiei materiale de construcții pentru anul 2017

Cod CPV 44000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50/7, blocul 
administrativ, bir.3

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50/7, blocul 
administrativ, bir.6

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare xxx

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Cont de decontare xxx

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare xxx

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18510106 

Licitaţie publică Nr. 17/00896
Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare
Adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Telefon/fax 0-22-40-97-14
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VICOL GHEORGHE
Obiectul achiziţiei UNIFORMA SISTEMULUI PENITENCIAR (repetat)
Cod CPV 35812000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35 
saitul: www.penitenciar.gov.md (Achiziții Publice)

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
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

Termenul de depunere a ofertelor 13.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18511905 

Licitaţie publică Nr. 17/00915
Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

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

Telefon/fax 022-55-96-46
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA
Obiectul achiziţiei Mobilier pentru secția diagnostic funcțional și șecția endoscopie
Cod CPV 39100000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Burebista, 93

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare vezianexa
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare vezianexa
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare vezianexa
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18551740 
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Licitaţie publică Nr. 17/00919
Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Telefon/fax 022250900
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BERESTEAN VALERIU
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea echipamentului special şi vestimentaţiei civile
Cod CPV 18000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău str. Sfatul Țării 26
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD64TRPAAA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 142310B00417AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD91TRPCAA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00446AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18557173 

Licitaţie publică Nr. 17/00920
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

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

Telefon/fax 022267041
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PÎRĂU VALENTINA
Obiectul achiziţiei Dezinfectanti
Cod CPV 24455000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau,str.A.Puskin 51 bl.A etajul 6

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD05ML00002251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Renastere’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD05ML00002251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Renastere’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD05ML00002251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Renastere’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18558032 
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Licitaţie publică Nr. 17/00922
Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022 25 24 91, 022 25 23 66
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie TURANIN MIHAIL

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie la acoperişul blocului Stat Major Batalionul 
de gardă; Lucrări de reparaţie la acoperişul centrului topografi c 
militar;

Cod CPV 45261910-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini În formă electronică, pe adresa de email
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
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

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18559888 

Licitaţie publică Nr. 17/00929
Autoritatea contractantă Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa mun.Chișinău, str.Petricani 19
Telefon/fax 0-22-259-627 0-22-259-679
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI TAISIA
Obiectul achiziţiei mobilier
Cod CPV 39000000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18573698 

Licitaţie publică Nr. 17/00944
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 Climatizatoare inclusiv instalarea
Cod CPV 42512000-8

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18586959 

Licitaţie publică Nr. 17/00946
Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Adresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Telefon/fax 0 (241) 26286
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COROIAN DORIN

Obiectul achiziţiei
Construcția drumului intercomunitar Feștelița – Marianca de Jos 
– Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 
Chișinău – Căușeni – frontiera cu Ucraina

Cod CPV 45233225-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or. Cimișlia, 
str. Ștefan cel Mare, 12

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
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 MD06ML00000000225121
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Cimislia
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18591205 
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Licitaţie publică Nr. 17/00948
Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Adresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Telefon/fax 0 (241) 26286
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COROIAN DORIN

Obiectul achiziţiei

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea 
localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, 
R34 - Sîrma - Tomai - Sărăteni -Hîrtop - la rețeaua de drumuri 
naționale R3

Cod CPV 45232400-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
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 MD06ML00000000225121
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Cimislia
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD06ML00000000225121
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Cimislia
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18593968 

Licitaţie publică Nr. 17/00951
Autoritatea contractantă IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
Adresa Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Telefon/fax 022 572 213
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DOMENTE LILIANA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru trimestru II anul 2017 Clinica 
Chișinău/Clinica Vorniceni

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” 
Serviciul juridic, biroul 209

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD69TRPCCC518430A000
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD69TRPCCC518430A000
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Cont trezorerial MD69TRPCCC518430A000
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD69TRPCCC518430A000
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Cont trezorerial MD69TRPCCC518430A000
Termenul de depunere a ofertelor 12.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18603365 
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Licitaţie publică Nr. 17/00963
Autoritatea contractantă Primaria or. Ceadîr-Lunga
Adresa MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Telefon/fax (291)2-19-72
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Киорогло Татьяна

Obiectul achiziţiei
Продовольственные товары для подведомственных 
учреждений Примэрии г. Чадыр - Лунга на период с 01 мая 
по 31 августа 2017 года

Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Примэрия, г. Чадыр - Лунга, ул. Ленина, 91
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Rusă

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 30000001116700
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 30000001116700
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 30000001116700
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18610708 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00240 din 03.04.2017 cu privire la achiziţia de Piese de schimb si materiale de consum pentru hemodializă 
conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2017, cod CPV - 33181520-3, conform necesităţilor 
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 03.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.04.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Termenii şi condiţiile de livrare

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17470249 



15

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2528 MARTIE 2017, MARŢI

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00563 din 04.04.2017 cu privire la achiziţia de Reagenți pentru efectuarea reacțiilor imunoenzimatice 
și polimerizare în lanț, cod CPV - 33141625-7, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ, 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=18008130 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00757 din 28.04.2017 cu privire la achiziţia de Mobilier, cod CPV - 39000000-2, conform necesităţilor 
autorităţii contractante IP USMF Nicolae Testemițanu, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 14.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.04.2017 15:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 15:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18302913 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00781 din 11.04.2017 cu privire la achiziţia de consumabile si reagenti de laborator,CPV33696500-0, cod 
CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE SOROCA, 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=18348162 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00782 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de achizitionarea medicamentelor întru realizarea Programului 
Național pentru combaterea hepatitelor (B, C si Delta) pentru anul 2017., cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii 
contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00836 din 07.04.2017 cu privire la achiziţia de Reactivi și consumabile pentru laboratorul clinic-diagnostic 
și laboratorul bacteriologic, cod CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI 
COPILULUI, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Sursa de fi nanţare

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18440388 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00902 din 10.04.2017 cu privire la achiziţia de Computere și imprimante, cod CPV - 30213300-8, conform 
necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, sunt operate următoarele modifi cări:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Burebista, 93
Termenul de depunere a ofertelor 14.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.04.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
str.Burebista, 93 și http://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-
ii-publice/proceduri-de-achizi-ii/536-lp-17-00902-din-14-04-17-
computere-i-imprimante

Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18525752 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00938 din 21.04.2017 cu privire la achiziţia de Lucrari de reparatie. Blocul E etajul I. Sectia Internare, la 
IMSP SCM nr. 1, cod CPV - 45453000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SCM nr.1, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18583177 

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00839
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 Aparate de telefon
Cod CPV 32000000-3

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00462AA
Termenul de depunere a ofertelor 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=18445403 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00863
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Telefon/fax 0231-5-87-08
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR

Obiectul achiziţiei medicamente neacoperite la Licitațiile Publice petrecute de 
CAPCS pentru a. 2017

Cod CPV 33690000-3

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 05.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18466736 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00882
Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Raional Soroca A.PRISACARI

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

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

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparaţie a acoperişului clădirii laboratorului şi a 
cabinetului de radioimagistică a IMSP Spitalul Raional Soroca
,,A.Prisacari”

Cod CPV 45261900-3

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18498938 



19

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2528 MARTIE 2017, MARŢI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00897
Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI
Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85
Telefon/fax 37323521365
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CAZACHEVICI MIHAIL

Obiectul achiziţiei Lucrări de construcţie-montaj a sistemului de ventilare forţat a 
laboratorului din cadrul IMSP Spitalul raional Orhei

Cod CPV 45331210-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir.11, www.sr-orhei.ms.md
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, sala de şedinţe
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD39ML00000000225173
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei
Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18512954 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00911
Autoritatea contractantă Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa mun.Chișinău, str.Petricani 19
Telefon/fax 0-22-259-627 0-22-259-679
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI TAISIA

Obiectul achiziţiei hrană uscată pentru câini maturi și activi (de serviciu), conserve 
din carne

Cod CPV 15713000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
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 05.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18542884 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00930
Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Raional Soroca A.PRISACARI

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

Telefon/fax 0-230-2-32-24
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Găinaru Constantin
Obiectul achiziţiei Consumabile medicale pentru anul 2017.
Cod CPV 33140000-3

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

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
Cont trezorerial 462500000519404
Termenul de depunere a ofertelor 05.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18576501 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00932
Autoritatea contractantă Primaria or.Singera
Adresa or.Singera str 31 august nr.22
Telefon/fax 41-30-41
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie RUSU CRISTINA

Obiectul achiziţiei servicii de responsabil tehnic la obiectul constructia gradinitei 
din or.Singera

Cod CPV 71520000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Singera str 31 august nr.22
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001118600
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001118600
Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18580414 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00935
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Telefon/fax 023154623
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei

(Procedură repetată) Produse alimentare (ouă de pasăre di-
etetice) pentru perioada trimestrului II al anului 2017 conform 
necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei 
mun.Bălți

Cod CPV 03142500-3

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

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 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=18580815 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00939
Autoritatea contractantă CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Academiei 11

Telefon/fax 022109051
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BIDIUC ANATOLII
Obiectul achiziţiei Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor
Cod CPV 50112000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Academiei 11

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Academiei 11

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

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=18585424 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00940
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “SFÂNTA TREIME”
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Telefon/fax 022438237
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Gurita Elisaveta

Obiectul achiziţiei Accesorii medicale compatibile cu Setul de laporoscopie Variou, 
Richand Wolf Endoscopy

Cod CPV 33140000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, bir. serv. economic fi nanciar

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11, 
bir. directorului

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251966614
Banca BC’Moldindconbank’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 05.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18585831 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00942
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI COCIERI
Adresa Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Telefon/fax 024852244
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CHIRIAC RAISA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 68
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18586435 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00943
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Telefon/fax 0231-5-87-08
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR
Obiectul achiziţiei investigații bacteriologice pentru a. 2017 (repetat).
Cod CPV 85000000-9

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251821544
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18586832 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00960
Autoritatea contractantă Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Adresa Str. Andrei Doga nr. 24/1
Telefon/fax 022400630
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LUŢCAN ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia 
mobilierului şi a pachetelor software

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), 
mun. Chișinău, Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Str. Andrei Doga nr. 24/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 05.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18608878 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00961
Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Telefon/fax 022406838
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE
Obiectul achiziţiei Suport de arhivare digitala
Cod CPV 39132000-6

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

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 05.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18609315 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00964
Autoritatea contractantă Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Adresa Str. Andrei Doga nr. 24/1
Telefon/fax 022400630
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LUŢCAN ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei
Servicii de croitorie a rucsacurilor cu logo pentru Campania 
de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii si 
pirateriei în Republica Moldova

Cod CPV 98393000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Str. Andrei Doga nr. 24/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18614814 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00967
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI

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

Telefon/fax 022584478
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CONSTANTINOVA-OGÎLCA DOINA

Obiectul achiziţiei
achizitionare produse alimentare (fructe, legume si oua) pentru 
perioada 01.04.2017-30.06.2017, contract valabil pina la 
31.07.2017.

Cod CPV 03000000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 05.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18617687 
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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. 17/00857 din 03.04.2017 cu privire la achiziţia de Formulare şi registre medicale statistice, cod CPV 
- 22800000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 27.03.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.03.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

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

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=18460062 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00874 din 03.04.2017 cu privire la achiziţia de Gaze de laborator și servicii de testare a buteli-
ilor pentru gaze, cod CPV - 24100000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, 
sunt operate următoarele modifi cări:

Obiectul achiziţiei Gaze de laborator

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei Gaze de laborator și servicii de testare a buteliilor pentru gaze

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18486283 
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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 124/17

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

2. IDNO: 1007601006254

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: Construcția apeductului pentru aprovizionarea cu apă s.Slobozia r-ul Ștefan 
Vodă, Obect № 03/04- 2016-2

6. Cod CPV: __45247130_-_0_

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Construcția apeductului pentru 
aprovizionarea cu apă s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă, Obect № 03/04- 2016-2

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bujetul de Stat, bujetul local

9. Modalităţi de plată: în termen de 60 zile în baza facturii fi scale și a procesului verbal de recepție 
a lucrărilor

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

45247130-0
Construcția apeductului pentru 
aprovizionarea cu apă s.Slobozia 
r-ul Ștefan Vodă,Obect № 03/04- 2016-2

Proect 1 conform listei cantităților de lucrări

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] 6 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] _31.12.2017_

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: s.Slobozia 
r-ul Ștefan Vodă, Obect № 03/04- 2016-2

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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 se aplică

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Nu

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 

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

Da

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

17

Declarație privind experiența similară 
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări 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

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

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

24 Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate………. [indicaţi expres materialele]

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

25 Perioada de garanție a lucrarilor Min. 5 ani Da

26
Recomandări la contractele prezentate pentru 
demonstarea lucrărilor similare executate în 
ultimii 5 ani

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

27 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: ___Primăria s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă__________

b) Adresa: _ Primăria s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă _________________________________

c) Tel: _0242-292-66, 0242-292-64_____________

d) Fax: _0242-292-66_______________________

e) E-mail: __ sloboziaprimar@gmail.com______

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

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

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

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

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

- pînă la: 11:00.

- pe: 18.04.2017.

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor]_ Primăria s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă,biroul nr.1

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: __60 zile___

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

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

Primăria s.Slobozia

c/f 1007601006254

Trezorăria Teritorială Ștefan Vodă TREZMD2X

Cont 226645 

IBAN: MD38TRPCCZ518410A01154AA

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]:_3_%.

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

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1430000,00
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Licitația publică 125/17

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 de creştere şi multiplicare a formelor parentale la hibrizii de porumb.

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 Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

77100000-1 Servicii de creştere şi 
multiplicare a formelor 
parentale la hibrizii de 
porumb.

tone 30 Producătorii de material semincer sânt obligaţi 
să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru 
asigurarea calităţii, siguranţei biologice; 
- Menţinerea înregistrărilor, trasabilitatea pentru 
identifi carea întreprinderii, câmpului şi echipei 
de producţie, actelor de recunoaştere în câmp a 
materialului semincer, datei recoltării, cantităţii 
produse, tipului şi calităţii materialului semincer pe 
o durată de 3 ani şi să ofere dovezi documentare 
privind respectarea cerinţelor de calitate şi 
siguranţă, prescrise în Reglementările tehnice;
- Să creeze condiţii optime de producere, care să 
contribuie la implementarea tehnologiilor cu ciclu 
deplin (închis) de producere; 
- Să respecte schema tehnologică de obţinere și 
înmulţire a materialului semincer; 
- Să respecte tehnologiile de cultivare, puritatea 
fi tosanitară și puritatea genetică a liniei/hibridului; 
- Să întreprindă măsuri privind evitarea riscurilor, 
cauzate de procurarea materialului defi cient din 
alte localităţi și gospodării; 
- Să menţină caracteristicile valorice ale solului; 
- Să deţină: autorizaţie de creştere a seminţelor de 
porumb; teren agricol min 300 ha; teren irigabil 
min 10 ha; izolare în spaţiu – 300-400 metri de 
alt porumb; specialişti în domeniu; recoltarea 
ştiuleţilor manual; braţe de muncă.
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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: Republica Moldova

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 Legislaţiei în domeniul producerii seminţelor:
1. Autorizaţie de creştere a seminţelor de porumb;
2. Teren agricol min 300 ha;
3. Teren irigabil min 10 ha;
4. Izolare în spaţiu - 300 metri de alt porumb;
5. Specialişti în domeniu;
6. Recoltarea ştiuleţilor manual;
7. Braţe de muncă;

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, 069595299

d) Fax: 022 24 55 71

e) E-mail: ifporumbeni@rambler.ru

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: şeful laboratorului, Gribincea 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 ieşire, 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: 18.04.2017.

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) 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: 900 000 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.



35

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2528 MARTIE 2017, MARŢI

Cererea ofertelor de prețuri 352-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică „Manta-V”

2. IDNO: 1003603005356

3. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor preţurilor

4. Obiectul achiziției: automobil de serviciu  

5. Cod CPV: 34110000-1

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

conform necesităţilor Întreprinderii de Stat Întreprinderii Silvo Cinegetice „Manta-V”
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[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
Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1
34110000-1

 maşină  1 bucată Caractiristice de bază 
Tip caroseriei: universal 4x4 
Cilindree motor: 1460 – 1500 cm3 ; 
Combustibil : dizel Euro 6 
Cilindre 4; 8 supape 
Putere motor min 100, max 109 CP 
Viteza maxima km\h : min 150, max 168 
Tip injectie : directa common rail cu multi-injectie si 
turbocompresor 
Masa proprie fara sofer (kg) – max 1875 
Garda la sol min 210 mm Portbagaj ( l ) – min 400 
Cutie de viteză : manuală 6+1 
Sistem de frinare : ABS + EBA + ASR+ ESP + HSA 
Tracţiune- punte faţa 
Pneuri : 215/65/R16 cu jante de aluminiu 
Consum maxim l/100km : urban 4,5 - 4.8 ; mixt 4,5 – 4.7, extra-
urban 4,5 - 4.7 
Rezervor - min 50 litri 
Bare de protecţie vopsite in culoarea caroseriei 
Bull -bare de inpx 
Grila fata dr culoare “Glossy Black” 
Antidemaraj electronic 
Airbag frontal şofer si pasager 
Airbaguri laterale fata 
Directie asistata hidraulic 
Computer de bord 
Functie : Stop-Start ; Eco-mode 
Martor portiere deschise 
Indicator pentru shimbarea treptei de viteza 
Tetiere fata reglabile pe inaltime 
Roata de rezerva de marimea standard 
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate
Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri 
Luneta incalzita 
Oglinzi retrovizoare cu reglaj electric si degivrante 
Proiectoare ceata 
Faruri de zi. 
Inchidere centralizata cu telecomanda 
Geamuri electrice fata si spate 
Geamuri cu tenta de culoare 
Luminare portbagaj 
Aer conditionat manual 
Radio CD MP3 cu satelit de comanta pe volan, prize Jack, USB, 
Bluetooth Media 
Nav : system de navigatie si multimedia touch screen 7” 
Bancheta spate rabatabila 1/3 si 2/3 
Scaun sofer reglabil pe inaltime 
Volan reglabil pe inaltime 

Caractiristice suplimentare:
Scaune fata incalzite 
Nuanta caroserie – Cofeniu metalizat Anvelope de iarna
– un set Janta de otel R16 
-Asistenţă vidio la parcare cu spatele
TERMEN DE GARANTIE – 3 ani cu limita 100.000 km
ANUL PRODUCERII –2017 (automobil nou)

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: În termen de 30 de zile de la data 
înregistrării contractului la AAP DDP-Franco destinaţie vămuit

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 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 Autorizaţie de funcţionare (vînzare maşini) Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului

4 certifi catc privind lipsa sau existenta restantelor 
fata de bugetul public national  original Da

5 informatii generale despre ofertant  original Da 

6 ultimul raport fi nanciar Copie,confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da 

7  Caracteristicile tehnice a automobilului  original 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: ÎS ÎSC „Manta-V”

b) Adresa: or. Cahul, extravilanul orașului în direcţia s.Cotihana

c) Tel: 029935668
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d) Fax: 029935664

e) E-mail: manta-v@moldsilva.gov.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Colţeniuc Cristina

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: 05.04.2017.

- pe adresa: or.Cahul, extravilanul oraşului în direcţia s. Cotihana

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut

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

12.  Garanția pentru ofertă 

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică „Manta-V”, 
cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, 
conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii: Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică „Manta-V”; 

(b) datele bancare: B.C „MOLDINDCONBANK”SA fi l.Cahul;

(c) codul fi scal: 1003603005356;

(d) contul de decontare: IBAN:MD18ML000000002251448283;

(f) contul bancar: MOLDMD2X348

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 399 000.00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 353-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Chiperceni, r-nul Orhei

2. IDNO: 1007601005534

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV:15800000-6

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

conform necesităţilor Primăriei Chiperceni, r-nul Orhei
[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 15811100-7 Piine Buc. 2064 Din faina de griu de calitatea superioara cu 
greutatea de 0,400 gr

2 15811100-7 Piine de secara Buc. 400 Din faina de griu de calitatea superioara cu 
greutatea de 0,600 gr

3 15811200-8 Chifl e Buc. 400 Din faina de griu de calitatea superioara

4 15850000-1 Paste fainoase kg 100 Calitate superioara Clasa I,grupa V GOST 875-92 
ambalat in pachet de 5 kg

5 03142500-3 Oua de gaina Buc. 3500 De masa, dietice categoria B cu greutatea nu mai 
mica de 63 gr.,SM 89

6 15111000-9 Carne de bovina kg 124 Proaspat racita fara os GOST 7724-77 produs 
autohton

7 15543000-6 Brinza cu cheag tare kg 108 45% grasime,SM 218:2001

8 15542000-9 Brinza de vaci kg 280 9%, punga de 2kg,PT MD 67-00400053-058:2006

9 15500000-3 Chefi r l 1452 2,5% in pachete de polietilena 0,5 l, GOST 4929-84

10 15511100-4 Lapte pasterizat l 1700 2,5% in pachete de polietilena 1,0 l, GOST 13277-79

11 15512100-1 Smintina kg 82 10%, in pachete de polietilena 0,5 l, 
TU 10.02.789.09.89

12 15530000-2 Unt de vaci kg 260
Din smintina dulce nesarat 72,5% grasime,fara adaos 
de grasimi vegetale, PT MD 6700400053-058 2006 in 
ambalaj cite 200gr

13 15613000-8 Crupa de griu Arnaut kg 55 Sfarimate in ambalaj cite 1 kg, GOST 276-60

14 15613380-5 Fulgi de ovas kg 70  in ambalaj cite 1 kg, GOST 21149-93

15 15625000-5 Crupe de gris kg 60 in ambalaj cite 1 kg, GOST 7022-97

16 03221220-4 Mazare slefuita kg 105 Intrega in ambalaj cite 1 kg, 
PT MD 67-38869887-003:2005

17 15821200-1 Biscuiti cu lapte topit kg 12 Ambalat in cutii de carton cite 3 kg,GOST 24901-89
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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

18 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui l 55 Rafi nat dezodorizat in sticle de 5 l, 
PTMD 67-05691233-001:2002

19 15321600-0 Suc de mere-struguri l 300 Limpezit, tetrapac 2 L, SM 183

20 15332290-3 Magiun de mere kg 70 Sterilizat,calitate superioara in borcane de sticla de 
700 gr, GOST 6929-88

21 03311230-3 Peste congelat,,HEC” kg 290 Fara cap,GOST 20057-96

22 15613311-1 Crupe de porumb kg 30 Ambalat in pachet cite 1 kg
SF 37551597-004 2010

23 15870000-7 Frunze dafi n pach 20 Ambalat in pachet de polietilena cite 20 gr
GOST 17594-81

24 15614100-6 Orez kg 60 Slefuit intreg in ambalaj cite
1 kg GOST 6292-93

25 03211900-2 Hrisca kg 70 Boabe intrgi ambalat in pachet cite 1 kg 
GOST 5550-74

26 15872400-5 Sare iodata kg 50 In pachet de polietilen de 1 kg, GOST 13830-97

27 15863200-7 Ceai negru kg 5 Calitate superioara ambalat in cutii de
90 gr HG 520 din 22.06.2010

28 15332410-1 Fructe uscate prune kg 20 Ambalat in cutii cite 5 kg

29 15331400-1 Tomate in sucul lor borc 105 Calitate superioara in borcane de sticla cu greutatea 
de 720 gr

30 15331462-3 Mazare verde borc 130 Calitate superioara in borcane de sticla cu greutatea 
de 720 gr GOST 15842-90

31 15000000-8 Bicarbonat de sodiu buc 100 Ambalat in pachet de 0,5 kg,
GOST 2156-76

32 15871100-5 Otet de masa 6% l 50 Ambalat in sticle de plastic cite 1 L, 
PTMD 67-00411795

33 15613000-8 Crupa de mei kg 30  in ambalaj cite 1 kg, GOST 26791-89

34 15112130-6 Piept de pasare kg 270 Proaspăt răcită,produs autohton, ambalat cite 5 kg

35 15850000-1 Taitei de casa cu ou kg 110 Din faina de griu de calitatea superioara,ambalat in 
pachet cu greutatea de 0,300 gr

36 03212000-1 cartofi kg 1400
Intregi,curati,fara semne de alteratie si 
lovituri,calibru nu mai putin de 80mm,ambalati in 
saci cite 20 kg

37 03221400-0 varza kg 600

Alba,proaspata,dimensiuni mijlocii,calitate 
superioara,fara de semne de alteratie si 
lovituri,neatinsa de vatamatori,ambalata in saci cite 
20 kg GOST 26768-85

38 03221112-4 Morcov kg 180
Intreg,curat,fara semne de alteratie si 
lovituri,marime medie,ambalat in saci cite 20 kg 
SMS-SR 3278:2006

39 03221113-1 ceapa kg 220
Intreaga,curati,fara semne de alteratie si 
lovituri,calibru nu mai putin de 60mm,ambalati in 
saci cite 20 kg, SM 243:2004

40 03221111-7 Sfecla rosie kg 250
Forma cilindrica,intreaga,curata,fara semne de 
alteratie si lovituri,neatinsa de vatamatori,marime 
medie,ambalati in saci cite 20 kg GOST 26766-85

41 15831000-2 zahar kg 400 Din sfecla de calitate standart in saci a cite 50 kg 
GOST 21-94

42 15800000-0 tarite kg 50 Ambalat în sac

43 03222115-2 stafi de kg 3 Ambalat in pachet a cite 1 kg, HG 520 din 22.06.2010

44 15331130-7 fasole kg 10 Ambalat in pachet a cite 1 kg

45 03222321-9 mere kg 700 Proaspete,fara semne de alteratie si lovituri
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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

46 03222334-3 prune kg 60 Proaspete,fara semne de alteratie si lovituri

47 03221240-0 rosii kg 530 Proaspete,fara semne de alteratie si lovituri

48 03221240-0 ardei kg 310 Proaspete,fara semne de alteratie si lovituri

49 03221250-3 dovleac kg 120 Proaspeti,fara semne de alteratie si lovituri

50 03221420-6 conopida kg 100 Proaspata,fara semne de alteratie si lovituri

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 01.05.2017-31.10.2017

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării 
de Stat (Ministerul Dezvoltării 
Informaționale),confi rmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei participantului Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

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

Obligatoriu

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

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

6 Certifi cat de conformitate/ (Declarația de 
conformitate-pentru produsele lactate)

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

Obligatoriu

7 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practicifrauduloase și de corupere Conform F3.4 din Documentația Standart Obligatoriu

8 Garanția pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standart Obligatoriu

9 Autorizația sanitară veterinară de funcționare a 
agentului economic participant Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

10 Autorizația sanitară veterinară pe unitate de 
transport

Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

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

12 Certifi cat de deținere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator. Original – eliberat de Participant Obligatoriu

13 Certifi cat de calitate și de proveniență a materiei 
prime (făină,grîu)

Copie- confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

14
Confi rmare de deținere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziție pe o 
perioadă de cel puțin 10 zile

Copie- confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

15
Certifi cat de deținere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calității sau contract cu asemenea laborator

Original – eliberat de Participant Obligatoriu

16 Certifi cat pentru confi rmarea capacității 
executării calitative a contractului de achiziție 

Original – eliberat de Participant,care refl ectă 
următoarea informație: experiența acumulată, 
performanțele;

Obligatoriu

17 Certifi cat de inspecție a calității cerealelor și a 
derivatelor

Copie- confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

18 Sistemul de Managment al Calității și Siguranța Ali-
mentelor (pentru produsele de origine animalieră) SM GOST R51705.1:2002 Facultativ
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6. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Chiperceni, r-nul Orhei

b) Adresa: s.Chiperceni, r-nul Orhei

c) Tel: 023575331

d) Fax: 023575236

e) E-mail: dodisvetlana.1985@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Dodi Svetlana_

7. 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: 05.04.2017.

pe adresa: Primăria Chiperceni, r-nul Orhei,contabilitatea

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

8. Criteriul de atribuire este:Prețul cel mai scăzut.

9. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

10.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

Garanție bancară sau

Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

12. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 159600
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Cererea ofertelor de prețuri 354-op/17

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

2. IDNO: 1008601000639

3. Tip procedură achiziţie: COP

Obiectul achiziţiei: amestecuri uscate pentru copii pentru anul 2017 

Cod CPV: 15511700-0

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării amestecurilor uscate pentru copii 
pentru anul 2017 conform necesităţilor  Centrului de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii 
Bălţi (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
bugetul de stat.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

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

1. 15511700-0 Amestec uscat cu prebiotice 
pentru copii de vîrsta 0-6 luni kg 100

(caracteristice la 100 ml de amestec preparat 
: cantitatea de proteină nu mai mare de 1.40g 
şi cantitatea de proteină de zer nu mai mică 
de 6 g. cu L-carnitină şi prebiotice(GOS şi FOS). 
Cantitatea de Iod nu mai mică de 10 mkg, 
cantitatea de Fier nu mai mică de 0,8 mg, 
cantitatea vitaminei C nu mai mică de 7,5 mg, 
fără adaos de amidon şi glucoză.)

2. 15511700-0 Amestec uscat cu prebiotice 
pentru copii de vîrsta 6-12 luni kg 100

(caracteristice la 100 ml de amestec preparat 
: cantitatea de proteină nu mai mare de 1.7 g 
şi cantitatea de proteină de zer nu mai mică 
de 4 g. cu L-carnitină şi prebiotice(GOS şi FOS). 
Cantitatea de Iod nu mai mică de 15 mkg, 
cantitatea de Fier nu mai mică de 1,1 mg, 
cantitatea vitaminei C nu mai mică de 9,8 mg, 
fără adaos de amidon şi glucoză.)

3. 15511700-0
Amestec uscat adaptat 
hipoalergic, cu bifi dobacterii 
pentru copii de vîrsta 0-6 luni

kg 10

Amestec uscat adaptat hipoalergic cu 
proteină parţial hidrolizată, cantitatea de 
proteina maximal apropiat de laptele matern, 
cu acizi graşi polinesaturaţi şi obligator cu 
bifi dobacterii

4. 15511700-0
Amestec uscat adaptat 
hipoalergic, cu bifi dobacterii 
pentru copii de vîrsta 6-12 luni

kg 10

Amestec uscat adaptat hipoalergic cu 
proteină parţial hidrolizată, cantitatea de 
proteina maximal apropiat de laptele matern, 
cu acizi graşi polinesaturaţi şi obligator cu 
bifi dobacterii

4. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: din momentul aprobării dării 
de seamă de AAP – 2ori/lună pînă la 31.12.2017, la destinaţia Centrului de Plasament Temporar şi 
Reabilitare pentru Copii Bălţi.
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5. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ rmătoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare fară de document Obligativitatea

1 Date despre participant Original, confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului da

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de 
Stat,confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului

da

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont da

4 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor contribuţiilor

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

da

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

6 Certifi cat de conformitate 

copia originalului eliberat de Organismul 
Naţional de Verifi care a conformităţii 
produselor,confi rmată prin ştampila şi semnătura 
participantului

da

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

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

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

c) Tel: /231/71003

d) Fax: /231/71003

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

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: jurist Crestian Inesa

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

pînă la: 11:00.

pe: 05.04.2017.

pe adresa: Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi, mun.Bălţi, str.Ivano Franco 44, 
etajul II . 

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 

8. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai mic pentru fi ecare poziţie în parte după parametrii solicitaţi.

9. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

10. Garanţia pentru ofertă: „Nu se cere” 

11. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : 

12. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 25000.00 lei: 
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Cererea ofertelor de prețuri 355-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: primăria s.Ciuciuleni

2. IDNO:1007601005970

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Materiale de uz gospodăresc

5. Cod CPV: 39000000-2

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării materiale de uz gospodăresc
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor primăria Ciuciuleni
[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. 39831200-8 Detergent bucăți 12 automat,2în 1
cutii de 6 kg

2. 39831000-6 Balsam de rufe sticle 12 Sticle de 2 litri

3. 39831210-1 Detergent pentru vase sticle 53 Sticle de 0.9 l

4. 44832200-3 Înălbitor sticle 30 Sticle 1,250 kg

5. 33761000-2 Hîrtie igienică blocuri 106 (bloc de 8 role)

6. 33764000-3 Șervețele de masă pachete 10 pachet de 100 bucăți

7 39225300-8 Chibrite blocuri 10 1X 10 cutii

8. 39224320-7 Burete bucăți 90 din sîrmă

9. 39224320-7 Burete bucăți 165 p/u veselă

10. 39831200-8 Săpun lichid sticle 24 Sticle de 1l

11. 39831000-6 Soluție pentru geamuri sticle 36 Sticle de 0.5 l

12. 39831220-4 Soluție degrasantă,,Cif “ sticle 30 Sticle 0.5 l

13. 39831240-0 Sprei dezifenctant p/u suprafețe sticle 12

14. 39831240-0 Lavete pachete 75 1x3b,viscoză

15. 39831240-0 Lavete pachete 10 microfi bră

16. 39811100-1 Aerozol bucăți 12 (Air Fresh)

17. 39831240-0 Soluție antimucegai sticle 10 sticle 0.75 l

18. 18141000-9 Mănuși cauciuc perechi 115 mărime mareXL

19. 33141420-0 Mănuși latex perechi 18 mărime mareXL

20. 18141000-9 Mănuși de lucru textile perechi 50 mărime mareXL

21. 39224100-9 Mături de mălai bucăți 65

22. 39224000-8 Mături sintetice bucăți 2 cu coadă lungă
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

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

23. 33763000-6 Prosop de hîrtiep/u mîini pachete 32

24. 19640000-4 Saci menajeri bucăți 200 120 litri

25. 19640000-4 Saci menajeri bucăți 300 100 litri

26. 19640000-4 Saci menajeri bucăți 50 80 litri

27. 19640000-4 Saci menajeri bucăți 450 60 litri

28. 19640000-4 Saci menajeri bucăți 300 20 litri

29. 39224310-4 Set pentru spălat WC bucăți 7

30. 39224310-4 Soluție drenaj sticle 12 sticle 1 litru

31. Spirală țînțari bucăți 10

32. Capcană pentru rozătoare bucăți 10 cu lipici

33. 24455000-8 Tabidez cutii 12

34. 39224350-6 Făraș bucăți 2 mare

35. 18130000-9 Halat de lucru albastru bucată 1 mărimea 50

36. 18130000-9 Halat de unică folosință bucăți 15

37. 18832000-0 Bahile perechi 50

38. 31531000-7 Bec bucăți 4 500W econom

39. 31531000-7 Bec bucăți 4 250Weconom

40. 31531000-7 Bec bucăți 30 100W econom

41. 31531000-7 Bec bucăți 20 150W econom

42. 39224300-1 Mop din ață cu coadă bucăți 37 din ață cu coadă

43. 39224330-0 Căldare pentru mop bucăți 17 10 litri

44. 39224330-0 Căldare zincată bucăți 3 10 litri

45. 44812100-6 Vopsea emailată cafenie cutii 8 cutii 3litri

46. 44812100-6 Vopsea email. cafeniedeschis cutii 14 cutii 3litri

47. 44812100-6 Vopsea emailată albă cutii 15 cutii 3litri

48. 44812100-6 Vopsea emailată albă cutii 4 cutii 3litri

49. 44812100-6 Vopsea email. albastră deschis cutii 10 cutii 3litri

50. 44812100-6 Vopsea emailată albastră închis cutii 4 cutii 3litri

51. 44812100-6 Vopsea emailată verde cutii 2 cutii 3litri

52. 44812100-6 Vopsea emailată verde deschis cutii 4 cutii 1 litru

53. 44812100-6 Vopsea email. galbenă cutii 2 cutii 3litri

54. 44812220-3 Vopsea lavabilă ultra-biel cutii 5 căldare 15 litri

55. 44812220-3 Vopsea lavabilă ultra-biel cutii 3 căldare 5 litri

56. 44812220-3 Vopsea lavabilă p/u exterior cutii 3 Căldare 15 litri

57. 44812310-1 Colorant orange sticle 5 Sticlă 250ml

58. 44812310-1 Colorant verde deschis sticle 5 Sticlă 250ml

59. 44812310-1 Colorant albastru sticle 3 Sticlă 250ml

60. 44832200-3 Diluant sticle 35 Sticlă 1l pentru vopsea emailată

61. 14311100-5 Var stins praf kg 12 Saci 25 kg.

62. 44832200-3 Ulei fi ert sticle 2 Sticlă 1l

63. 44831300-7 Chit-rodband bucăți 1 Saci 25 kg
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

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

64. 44812310-1 Sineală Vopsea p/u var pachete 9

65. 39224200-0 Perii de var bucăți 22 cu coadă

66. 39224200-0 Perii de vopsea sintetice bucăți 11 mari

67. 39224200-0 Perii de vopsea sintetice bucăți 9 medii

68. 39224200-0 Perii de vopsea sintetice bucăți 11 mici

69. 39224200-0 Trafalet bucăți 9 valice

70. 44812100-6 Bezir bucăți 6 sticle 1litru

71. 44511110-9 Hîrleț cu coadă bucăți 1

72. 44511120-2 Lopatăcu coadă bucăți 1

73. 44511000-5 Sapăcu coadă bucăți 1

74. 44511000-5 Greblăcu coadă bucăți 1

75. 44111200-3 Ciment saci 2 Saci 40 kg.

76. 39221240-1 Caldare emailată cu capac bucăți 2 10 litri

77. 1831200-3 Capot de lucru bucăți 8 mărimea 48-52

78. 44521210-3 Lacăt bucăți 2 (mîner+ ială)

79. 44522000-5 Ială bucăți 10

80. 44521210-3 Lacăt pentru exterior bucăți 3

81. 44192200-4 Cuie

kg.
kg.
kg.
kg.

3
3
5
5

Ø3
Ø5
Ø9
Ø12

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

7. _________________________________________________________________

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

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

document Obligativitatea

1. Oferta original

2. Copia licenței de activitate copie

3. Certifi cat de înregistrare copie

4. Autorizatia de funcționare cu genul de activitate respectiv. copie

5. Certifi cat de calitate a produselor copie

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

a) Denumirea autorităţii contractante: primăria Ciuciuleni, r.Hîncești
b) Adresa:s.Ciuciuleni, r.Hîncești
c) Tel: 026933236
d) Fax: 026933236
e) E-mail: apl.ciuciuleni@yahoo.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Grigoraș Gheorghe, primar
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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: 11:00.

pe: 05.04.2017.

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

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 

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

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

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

Garanție bancară sau

Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 130 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 356-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Teatrul Municipal de Păpuși „Guguţă”

2. IDNO: 1004600006876

3. Tipul procedurii de achiziţie: prin cerearea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: servicii de cazare

5. Cod CPV: 55110000-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de cazare
(obiectul achiziţiei)

6. conform necesităţilor  Teatrului Municipal de Păpuși „Guguţă”
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 20____, este alocată suma necesară din: 
bugetul municipal

[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. Servicii de cazare buc. 22 single semilux

buc. 28 single standart

buc. 2 duble semilux

buc. 94 duble standart

Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 21-30 mai, or. Chișinău

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

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

în raza a 15 km

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: Teatrul Municipal de Păpuși „Guguţă”

b)  Adresa: or. Chișinău, str. Maria Drăgan nr. 1

c)  Tel: 022 473664, 022 476147

d)  Fax: 022 476040

e)  E-mail: teatrul-guguta@mail.ru

f)  Numele și funcţia persoanei responsabile: Sanda Spalatu, director executiv
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9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:

pînă la: 10:00.

pe: 10.04.2017.

pe adresa: or. Chișinău, str. Maria Drăgan nr. 1, bir. 5

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut din cele care corespunde cerinţelor solicitate

Termenul de valabilitate a ofertelor: 12 zile

Garanția pentru ofertă: nu se cere

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

Garanție bancară sau

Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

11. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 276550 lei



50

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2528 MARTIE 2017, MARŢI

Cererea ofertelor de prețuri 357-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _____Primaria Suruceni_______

2. IDNO: _____1008601000983__________________________

3. Tip procedură achiziție: ________COP________________________

4. Obiectul achiziției:_Produse alimentare si lactate_____________

5. Cod CPV: ____15000000-8_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionări 

Produse alimentare si lactate conform necesităţilo Primaria Suruceni_gradinita Martisor_

(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 15530000-2 Unt taranesc pachet 0,200gr 72.5 % kg 100 Pachet 0.200/.gst.37-91saptaminal

2 15511100-4 Lapte 2.5% 1l. l 1500 Pachet 1l 1.5%gst13277-79sapt

3 15500000-3 Smintina 0.5 kg, 15 % kg 35 Pac. 0.5kg 15% sapt

4 15542000-9 Brinza de vaci proaspata 5% kg 200 Gst67-00400053-058/saptaminal

5 15544000-3 Brinza tare kg 70 Gst.218 sapt.

6 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui nerafi nat 5 l l 100 sapt.

7 15221000-3 Peste congelat fara cap Hec kg 150 Gst.20057-96 sapt.

8 15112000-6 Fileu de pui fara os ambalat 1 kg kg 150 Gst.25391-82 saptaminal

9 15112000-6 Pulpe de gaina ambalat 1 kg kg 200 Gst.25391-82 saptaminal

10 15111100-0 Carne de vita fara os kg 200 Ambalat/saptam.

11 03142500-3 Oua de gaina dietice buc 3000 mascate/ saptaminal

12 15811100-7 Franzele din faina de griu fortifi cata cu 
Fe si acid folic feliate buc 1500 Zilnic

13 15811100-7 Franzela de secara feliate buc 500 zilnic

14 15612100-2 Faina de griu pentru panifi catie / sac. kg 100 Cal.superioara gst.26791-89 sapt.

15 15612110-5 Faina de griu integral ambalat 2 kg kg 80 Cal.superioara saptaminal

16 15612200-3 Faina de ovaz ambalat 1 kg kg 20 Cal.superioara saptaminal

17 15612000-1 Crupa de mei ambalat 1 kg kg 45 Cal.superioara saptaminal

18 05613310-4 Crupa de porumb ambalat 1 kg. kg 30 Gst.26791-89 saptaminal

19 15613380-5 Fulgi de ovaz ambalat 1 kg Kg 45 Gst.5784-60 saptaminal

20 15613310-4 Crupe de hrisca in boabe intregi 
ambalat 1 kg. kg 80 Gst.5550-74 saptaminal

21 15614000-5 Orez slefuit intreg bob rot. amb.1 kg. kg 100 Cal.I gst.6292-93 saptaminal

22 15850000-1 Taitei 0.400 gr buc 40 Gst875-9 saptaminal

23 15612000-1 Crupa de gris ambalat 1 kg kg 70 Gst.702297 saptaminal
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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 15612000-1 Crupa “Arnaut” ambalat 1 kg kg 50 PTMD 67-38869887005 saptaminal

25 15850000-1 Paste fainoase kg 50 SM 191-1999 saptaminal

26 15331130-7 Fasole albe marunte ambalate 1 kg kg 20 Gst.26791-89 saptaminal

27 15331130-7 Mazare uscata ambalata 1 kg kg 150 Gst.26791-89 saptaminal

28 15331462-3 Mazare verde conservata 0.720 gr bor 80 Gst.15-842 saptaminal

29 15865000-9 Fitociai (mono sau mixt din 2-3 plante) buc 10 saptaminal

30 15321100-5 Vanilie buc 40 saptaminal

31 15898000-9 Drojdie uscata 80gr. buc 20 saptaminal

32 15872400-5 Sare iodate kg 50 saptaminal

33 15320000-7 Suc de rosii in borcane 3 lit. l 100 saptaminal

34 03202110-7 Lamiie kg 15 saptaminal

35 15821200-1 Covrigi cu mac kg 50 saptaminal

36 15332290-3 Magiun de mere 860 gr. bor 20 saptaminal

37 15870000-7 Suc de mere ambalat 1l lit 200 saptaminal

38 03115130-0 Seminte de in 100 gr buc 10 saptaminal

39 03111300-5 Seminte de susan 100g buc 10  saptaminal

40 15332410-1 Fructe uscate kg 10  saptaminal

41 15831000-2 Zahar kg 100  saptaminal

42 03212100-1 Cartofi  calitatea I kg 1000  lunar

43 03221113-1 Ceapa kg 200  lunar

44 03221112-4 Morcov kg 100  lunar

45 03221400-0 Varza kg 400  lunar

46 03221111-7 Sfecla kg 100  lunar

47 03221250-3 Dovleac kg 70  saptaminal

48 03221250-3 Telina radacina kg 20  saptaminal

49 03221113-1 Ceapa verde kg 20  saptaminal

50 03221110-0 Patrungel (radacina) kg 20  saptaminal

51 03222000-3 Mere kg 500 lunar

52 03222111-4 Banane kg 150 saptaminal

53 15863200-7 Ceai negru buc 10 lunar

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 01 aprilie-30 iunie 2017 
gradinita Martisor

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

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

1. Certifi cat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2. Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

3. Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

4. Ultimul raport fi nanciar copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

5. Oferta de preț confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

Eliberat de Organismul de certifi care acreditat în 
sistemul Naţional de Acreditare - confi rmată prin 
ştampila şi semnătura participantului 

Obligatoriu

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

8. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant Obligatoriu

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

10. Certifi cat de deţinere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

11. Certifi cat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină, grîu )

 copie -confi rmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

12.
Confi rmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

13.
Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

15.
«Certifi cat de inspecție a calității cerealelor și a 
derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

16. Declaratie pe raspundere proprie la produsele de 
panifi catie

copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: ___Primaria_Suruceni____________
b) Adresa: s.Suruceni r.Ialoveni____________
c) Tel: _026833249/026833260_____________
d) Fax: __026833249____________
e) E-mail: suruceniprimaria@gmail.com_____________
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Pascari S.______

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: 05.04.2017. 
pe adresa: [Primaria Suruceni ]. 
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 
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10. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul 
cel mai scăzut].Pretul cel mai scazut pe pozitii

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

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

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

Garanție bancară sau

Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:  110000.00
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Cererea ofertelor de prețuri 358-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ____Primaria s. Costești____

2. IDNO: ___1009601000108_______

3. Tip procedură achiziție: ____Cererea ofertelor de preturi________

4. Obiectul achiziției:___produse petroliere_

5. Cod CPV: _09000000-3__

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

conform necesităţilor ___Primariei s. Costești______
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. 09132100-4 Benzină litri 7000 Benzina fara plumb.Cifra octanica 
COR,min95,Aspect limpede si transparent.

2. 09134200-9 Motorină litri 5000
Aditivi din motorină nu trebuie se contina 
compusi ai metalelor si fosforului-Cifra 
cetanica,min.51,0

3. 09211100-2 Ulei tehnic litri 500 Baza de ulei de motor rezidual, pachet de 
aditivi; GOST 12337-84

4, 09134300-7 Gaz lichefi at litri 500 Hidrocarburi gazoase lichefi ate (marca PBT)

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

Benzina, motorina, gaz lichefi at și ulei tehnic – la solicitatrea prin card, la statiile de alimentare;

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

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

1. Informatii generale despre ofertant 
Original(denumirea fi rmei, adresa, telefon de 
contact, fax, posta electronica, denumirea si 
adresa Bancii in care are deschis cont bancar)

Obligatoriu 

2. Oferta Original, confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participan-tului Obligatoriu 

3. Licenta Copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului Obligatoriu 

4. Certifi catul de înregis-trare a întreprinderii
Copie, emis de Camera Înregis-trării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului

Obligatoriu

5. Certifi cat privind lipsa sau existența restanțelor 
față de bugetul public național

Copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal, confi rmată 
prin semnătura și ștampila Participantului Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

6. Extras din Registrul de Stat Copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului Obligatoriu 

7. Certifi cat de conformitate a produselor solicitate Confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: __Primaria s. Costești___

b) Adresa: __s. Costesti, Ialoveni

c) Tel: _0268 53277_

d) Fax: _0268 51238______

e) E-mail: _primcostesti@yahho.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Perevoznic Diana____

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: 05.04.2017.

pe adresa: Primaria s. Costesti r.Ialoveni

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

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

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

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

Garanție bancară sau

Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa] MD – 2028, mun.
Chișinău, Șoseaua Hîncești,53.

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 180500,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 359-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IPG ” M. Sadoveanu ”, s. Hănăseni, r-nul Cantemir

2. IDNO: 1012620011583

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi 

4. Obiectul achiziției:  Lucrari de termoizolare a pereților exteriori la blocul A a IPG ”M. Sadoveanu”, 
s. Hănăseni, r-nul Cantemir

5. Cod CPV: 45321000-3 

6. Data publicării anunțului de intenție: Nu-i publicat 

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de termoizolare 
a pereților exteriori la blocul A a IPG ” M. Sadoveanu ”, s. Hănăseni, r-nul Cantemir conform 
necesităţilor IPG ” M. Sadoveanu ” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul instituției, Consiliul Raional Cantemir

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 45321000-3 
Lucrari de termoizolare a pereților exteriori 
la blocul A a IPG ” M. Sadoveanu ”, 
s. Hănăseni, r-nul Cantemir

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): 02 luni 

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 06 luni

13.  Locul executării lucrărilor: IPG ” M. Sadoveanu ”, s. Hănăseni, r-nul Cantemir

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



57

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2528 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 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

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: IPG ” M. Sadoveanu ”
b) Adresa: s. Hănăseni, r-nul Cantemir 
c) Tel: 027374352 067205427
d) Fax: 027374352 
e) E-mail: ipg.m.sadoveanu@yandex.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Zacon Serghei

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: ipg.m.sadoveanu@yandex.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: 11:00.
pe: 10.04.2017.
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 

depunere a ofertelor IPG ” M. Sadoveanu ”, s. Hănăseni, r-nul Cantemir
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: 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: 

a) Nu se cere.

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 610000.00 lei MD
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Cererea ofertelor de prețuri 360-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia 

2. IDNO: 1007601003873

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie la casa de cultura s.Cioc-Maidan, Gagauzia

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ______________

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

Lucrarilor de reparatie la casa de cultura s. Cioc-Maidan, Gagauzia [obiectul achiziţiei]

Conformnecesităţilor Primariei s. Cioc-Maidan, Gagauzia

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 45000000-1 Lucrari de reparatie la casa de 
cultura s. Cioc-Maidan, Gagauzia 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): 2 luni

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

13. Locul executării lucrărilor: Casa de cultura s. Cioc-Maidan, Gagauzia

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) ________________________________________________________________________

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

19. Operatoriie conomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia
b) Adresa: Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia
c) Tel:060038073, 029855236
d) Fax: 029855236
e) E-mail: dimarin3@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Dimova Marianna

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: www.cioc-maidan.md

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: 10:00.

pe: 10.04.2017.

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia

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: 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: 145 000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 361-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia 

2. IDNO: 1007601003873

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie in centrul de reabilitarea s.Cioc-Maidan, Gagauzia

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ______________

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

Lucrarilor de reparatie in centrul de reabilitarea s. Cioc-Maidan, Gagauzia [obiectul achiziţiei]

Conformnecesităţilor Primariei s. Cioc-Maidan, Gagauzia

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-1
Lucrari de reparatie in centrul 
de reabilitarea s. Cioc-Maidan, 
Gagauzia

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): 2 luni

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

13. Locul executării lucrărilor: Centrul de reabilitarea s. Cioc-Maidan, Gagauzia

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) ________________________________________________________________________

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia
b) Adresa: Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia
c) Tel:060038073, 029855236
d) Fax: 029855236
e) E-mail: dimarin3@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Dimova Marianna

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: www.cioc-maidan.md

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: 10.03.2017.

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]Primaria s. Cioc-Maidan, Gagauzia

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: 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: 320 000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 362-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Rezina 

2. IDNO: 1007601006391

3. Tip procedură achiziție: Oferta de prețuri 

4. Obiectul achiziției: Servicii cadastrale

5. Cod CPV: 71354300-7

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Servicii cadastrale conform 
necesităţilor Primăria or.Rezina 

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

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

1 71354300-7 Lucrari pentru elaborarea planului 
geometric buc 20 Conform legislatia in vigoare 

2 71354300-7 Actualizarea planului geometric buc 15 Conform legislatia in vigoare 

3 71354300-7 Lucrari pentru formarea bunurilor imobile 
(teren, constructii, incaperi izolate) buc 35 Conform legislatia in vigoare 

4 71354300-7 Eliberarea planului cadastral buc 50 Conform legislatia in vigoare 

5 71354300-7 Furnizarea pe suport de hirtie a informatiei 
din cadastru, copiilor din dosarul cadastral buc 15 Conform legislatia in vigoare 

6 71354300-7 Conferirea/modifi carea adresei bunului 
imobil buc 40 Conform legislatia in vigoare

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale:maximum 20 zile; Institutiile din 
subordinea primariei or.Rezina. 

• Lucrarile se executa cu transportul operatorului economic.

• Operatorului economic trebue sa cunoasca Situatia terenurilor din intravilanul si extravilanul 
localitatilor din subordine.

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 ofertantului. Obligatoriu

2 Certifi cat de inregistrare a intreprinderi - copie Emis de Camera Inregistrarii de Stat, confi rmata prin 
aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar - copie Eliberat de banca detinatoare de cont Obligatoriu

4 Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor, contributiilor - copie Eliberat de Inspectoratul Fiscal RM Obligatoriu

5 Licenta de activitate - copie Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu
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8.  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Rezina

b) Adresa: or.Rezina,str.27 August,1

c) Tel: 0254 2-24-44; 0254 2-30-05

d) Fax: 0254 2-28-44

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

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: V.Vizitiu /sp.achizitii

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

pînă la: 10-00 

pe: 06.04.2017.

pe adresa: Primaria or.Rezina, biroul 308,specialist /achizitii Valentina Vizitiu. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [oferta cu prețul cel mai scăzut pe poziții ].

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

12. Garanția pentru ofertă: [„Nu se cere” ]

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 363-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primaria Rezina

2. IDNO: _1007601006391_________________________________________

3. Tip procedură achiziție: COP____________________________________

4. Obiectul achiziției: Servicii de televiziune__________________________

5. Cod CPV: 64228100-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Servicii de televiziune conform 
necesităţilor Primariei or.Rezina (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este 
alocată suma necesară din: bugetul local.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 64228100-1 Producerea si difuzarea emisiunii cu 
caracter local 6 buc Emisiunile trebuie sa fi e realizate in 

studio TV, in or. Rezina

2 64228100-1 Redifuzarea emisiunii cu caracter 
local 6 buc

Emisiunile trebuie sa fi e accesibile in 
eter liber si pentru populatia care nu 
are acces la IPTV, intrnet sau satelit

3 64228100-1 Producerea, difuzarea si redifuzarea 
reportajelor locale din raza or. Rezina 85 min

Reporajele trebuie sa fi e accesibile in 
eter liber si pentru populatia care nu 
are acces la IPTV, internet sau satelit

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: la solicitarea primariei or. Rezina 
in termen de 5 zile.

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 Oriiginal cu stampila umeda si smnatura 
ofertantuli da

2 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii copia cu stampila umeda si smnatura ofertantuli da

3 Certifi cat IFS original da

4 Licenta de emisie valabila, eliberata de CCA copia cu stampila umeda si smnatura ofertantuli da

5 Licenta tehnica pentru statia TV de emisie in eter 
liber in raza or. Rezina eliberata de ANRCETI copia cu stampila umeda si smnatura ofertantuli 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. Rezina

b) Adresa: or. Rezina, str. 27August, 1.

c) Tel: 0 254 2 16 50, 2 30 05

d) Fax: 0 254 2 28 44
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e) E-mail: primaria-rezina@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Valentina Vizitiu

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: 06.04.2017.

pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul308)]. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150000 lei.
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Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele 
benefi ciarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte 
pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:

Construcţia podului cu drumul de acces către zonele de producere în satul Stolniceni, raionul Hîncești

Setul de documente poate fi  procurat de la UCIP-IFAD (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162, of.1303, tel. 
22-50-46 după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fi ecare set. Datele bancare sunt 
urmatoarele:

• Cont IBAN: MD67TRPIAA145150B00911AB

• benefi ciar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;

• cod fi scal: 1008601001038;

• destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ofertele urmează a fi  prezentate în plicuri sigilate până la data de 11.04.2017, ora 10.00, iar deschiderea 
ofertelor va avea loc în aceiaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi  transmise la adresa de email: offi  ce@ifad.md 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele 
benefi ciarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte 
pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:

Construcţia unui segment de drum vibrocilindrat cu lungimea de 1,05 km în satul Vorniceni, raionul 
Strășeni

Setul de documente poate fi  procurat de la UCIP-IFAD (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162, of.1303, tel. 
22-50-46 după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fi ecare set. Datele bancare sunt 
urmatoarele:

• Cont IBAN: MD67TRPIAA145150B00911AB

• benefi ciar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;

• cod fi scal: 1008601001038;

• destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ofertele urmează a fi  prezentate în plicuri sigilate până la data de 04.04.2017, ora 10.00, iar deschiderea 
ofertelor va avea loc în aceiaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi  transmise la adresa de email: offi  ce@ifad.md 
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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




