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ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Raional Hânceşti
Adresa: mun. Hâncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
Persoana de contact: Lupașcu Simion Tel:0 269 2-20-39, 068101202
Fax:0 269 2-32-02 e-mail: hincesti.achizitii@gmail.com

Nr.
d/o Expunerea obiectului de achiziţie

Suma
estimativă
planifi cată

fără TVA, lei

Procedura de 
achiziţie aplicabilă

Perioada 
desfășurării 

procedurii de 
achiziţie publică

Lucrări

1 Lucrări de reparație capitală a clădirii blocului 
administrative nr.1 al Consiliul Raional Hânceşti 1 800 000 Licitație Publică Aprilie 2017

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

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Mobilier pentru secția endoscopie și secția 
diagnostic funcționa 39100000-3 500000.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

ANUNŢ DE INTENŢIE
ADR Nord, c/f: 1009601000267
Adresa: mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Persoana de contact: Gudumac Denis Telefon: 023129682
Fax: 023161980 E-mail: denis.gudumac@adrnord.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1
Lucrări la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III 
inclusiv stația de dezinfectare și conectarea s. 
Bilicenii Vechi la apeductul magistral

45247130-0 6430693.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

2 lucrări de efi cientizare energetică a Centrului de 
Sănătate Edineț 45321000-3 3955445.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II
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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)

Bunuri

1 rechizite de birou 30192000-1 114000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI, c/f: 1003606150028
Adresa: or. Orhei, str. C.Negruzzi 85
Persoana de contact: Fronea Angela Telefon: 078830509
Fax: 37323521881 E-mail: srorhei@ms.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Set de produse alimentare pentru pacienţii bol-
navii de tuberculoză 15000000-8 450000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

2 Produse alimentare 15000000-8 1667000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul IV

3 Reagenţi pentru analize medicale de laborator şi 
consumabile/piese de schimb 33696500-0 925000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE SOROCA, c/f: 1007607008571
Adresa: Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihai Eminescu 16
Persoana de contact: Grosu Greta Telefon: 23022216
Fax: 23022216 E-mail: cs.soroca@ms.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1 reparatia pavajelor cladirea CS Soroca 45432112-2 525200.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

2 lucrari de reparatie (arhiva) 45453100-8 487865.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

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

Licitaţie publică Nr. 17/00476
Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei Construcția stației de tratare în com. Risipeni, r. Fălești
Cod CPV 45232430-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 202
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 204
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 21.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17848099 

Licitaţie publică Nr. 17/00557
Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei lucrări de efi cientizare energetică a Centrului de Sănătate Edineț
Cod CPV 45321000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 202
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 204
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 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17999589 

Licitaţie publică Nr. 17/00581
Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Telefon/fax 022868066
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei Servicii de formare profesională şi asistenţă la implimentatrea 
proiectelor în cadrul Poliţiei şi Ministerului Afacerilor Interne.

Cod CPV 79311200-9

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18021492 

Licitaţie publică Nr. 17/00777
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
Lucrări de renovare a sistemului de alimentație cu fl uide 
medicale (AER) Secția de reanimare din cadrul IMSP IFP 
“Chiril Draganiuc” REPETAT

Cod CPV 45453100-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” 
Serviciul Juridic Cab 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 garantare a ofertei:
Cont de decontare MD46ML00000000225120
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD46ML00000000225120
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18346156 

Licitaţie publică Nr. 17/00885
Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei Lucrări la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III inclusiv stația de dez-
infectare și conectarea s. Bilicenii Vechi la apeductul magistral

Cod CPV 45247130-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 202
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 204
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 21.04.2017 09:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 09:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18501265 
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Licitaţie publică Nr. 17/00899
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 Materiale tehnico-sanitare
Cod CPV 44000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Constantin Vârnav 7

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18524428 

Licitaţie publică Nr. 17/00906
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 Consumabile, piese de schimb și accesorii pentru aparataj 
medical

Cod CPV 33140000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Constantin Vârnav 7

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18532038 

Licitaţie publică Nr. 17/00912
Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Telefon/fax 022 868-262
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei
materiale de consum (pentru laboratoare fi zico-chimice, pentru 
cercetarea locului infractiuni) conform necesităţilor Centrului 
tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP.

Cod CPV 24000000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, 
D-na Reghina Moscalciuc

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101387901
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101387901
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101387901
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18544944 

Licitaţie publică Nr. 17/00917
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 45

Telefon/fax 026822746
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MEŞINA TUDOR

Obiectul achiziţiei

Lucrari de constructie retelelor de canalizare cu scurgerea 
gravitationala si a 3 statii intermediare a apelor menagere 
in sectoarele Albeni, Hutuleuca,Bozu a or.Ialoveni N15618/4 
Sectoru 4

Cod CPV 45231300-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 45

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 45

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 MD42TRPDAT142310F106
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD42TRPDAT142310F106
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18554065 

Licitaţie publică Nr. 17/00924
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican
Adresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md
Telefon/fax 0 22 40 36 97
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VASILIEV ANA
Obiectul achiziţiei Produse oftalmologice pentru anul 2017
Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://scr.md/page/ro-licitatii-55 sau IMSP SCR, bl. admin., et. 2, 
Serviciul Achiziţii Publice
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29, IMSP SCR, 
bl. administrativ, et. 2, Sala

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexat
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 17.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18560917 

Licitaţie publică Nr. 17/00926
Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 

SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884348
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie OLIEVSCHI IGOR
Obiectul achiziţiei consumabile pentru electrofi ziologie pentru anul 2017
Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18570058 
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Licitaţie publică Nr. 17/00927
Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Telefon/fax 022-255610
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ZMEU VEACESLAV

Obiectul achiziţiei Lucrări de montare a sistemului electric exterior pentru Centrul 
de Recreare şi Reabilitare a MAI

Cod CPV 45310000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, bir. 133
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
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 MD14TRPAAA142320A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X226301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18570573 

Licitaţie publică Nr. 17/00965
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA
Obiectul achiziţiei Utilaj medical
Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 165, bir. 301
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18614835 
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Licitaţie publică Nr. 17/00968
Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Adresa Korolenko 2/1, Chisinau
Telefon/fax 022 884346
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ZUGRAV MARIANA

Obiectul achiziţiei lucrări de reparaţie a faţadei B şi C ale Agenţiei Medicamentului 
şi Dispozitivelor Medicale

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str. Korolenko 2/1, Agenţia Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Korolenko 2/1, Chisinau
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101120301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000120301
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101120301
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 09:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 09:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18618973 

Licitaţie publică Nr. 17/00971
Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 

SĂNĂTATE

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

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

Obiectul achiziţiei soluție pentru preszervarea organelor conform necesităților 
IMSP SCR pentru anul 2017

Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18621488 

Licitaţie publică Nr. 17/00973
Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Telefon/fax 022868066
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei

Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate privind 
atractivitatea profesiei de poliţist, recomandări inclusiv pe 
domeniile de selectarea şi promovare a personalului şi politica 
de gen în cadrul Poliţiei.

Cod CPV 79314000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, bir 301, 
Doamna Elena IFTODE.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264011001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD68TRPCAA518410B005
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18624109 

Licitaţie publică Nr. 17/00975
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 Medicamente pentru anul 2017
Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP spitalul Rional 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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225160637
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca
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Cont trezorerial 462500000519404
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 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18625834 

Licitaţie publică Nr. 17/00977
Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări Sociale
Adresa mun. Chișinău, str.Gh. Tudor 3
Telefon/fax 022-257-681
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEG

Obiectul achiziţiei Bilete de tratament balneosanatorial pentru simestrul II din anul 
2017 pentru veteranii instituțiilor de forță.

Cod CPV 85000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău str.Gh.Tudor 3,bir.113
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str.Gh. Tudor 3 bir.117
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 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18628466 

Licitaţie publică Nr. 17/00980
Autoritatea contractantă Consiliul raional Strășeni
Adresa or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
Telefon/fax 0237 2 24 89
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Ursu Ion

Obiectul achiziţiei Servicii de alimentație a copiilor în sezonul estival 2017 în 
Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis”

Cod CPV 51542000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Strășeni, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 28, 
et. 2, bir. 215

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
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Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD085TRPDAU300000015
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 1016601000038
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare continuare
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 1016601000038
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 03700
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 1016601000038
Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18630560 

Licitaţie publică Nr. 17/00982
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI CRICOVA
Adresa str.Chisinaului,90
Telefon/fax 022430290
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Guțan Valentin
Obiectul achiziţiei Reabilitarea străzii Chișinăului - drum de acces spre or. Cricova
Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria orașului Cricova str. Chișinăului 90
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Chisinaului,90
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 MD25TRPDAK142310A111
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD81TRPCDV518410A007
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD81TRPCDV518410A007
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 09:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 09:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18631404 
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Licitaţie publică Nr. 17/00984
Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Telefon/fax 022-255132
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ZMEU VEACESLAV

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea cartuşelor pentru pregătirea de foc şi a salvelor 
de onoare pentru Academia,,Ştefan cel Mare”

Cod CPV 35331500-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75,bir.133,Ciupercă Dorina
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
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 MD14TRPAAA142320A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X226301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD14TRPAAA142320A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD14TRPAAA142320A004
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X3311401
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18634594 

Licitaţie publică Nr. 17/00985
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA
Obiectul achiziţiei Materiale tehnico-sanitare
Cod CPV 44411000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18635149 
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Licitaţie publică Nr. 17/00986
Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A
Telefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COSTIN VIORICA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare a.2017 pentru 3 luni şi 6 luni
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Kiev 5A, bir.7
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A, bir.7
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 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005025
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005025
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000005025
Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18635246 

Licitaţie publică Nr. 17/00987
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 sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și 
modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa I.

Cod CPV 45247130-0
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 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18636345 
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Licitaţie publică Nr. 17/00991
Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 

SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884325
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie OLIEVSCHI IGOR
Obiectul achiziţiei set de instrumente chirurgicale cardio-vasculare
Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18648425 

Licitaţie publică Nr. 17/00994
Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE ŞTEFAN VODĂ

Adresa Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, 
str. Testemiţeanu N. 2

Telefon/fax 0 242 2-24-76
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Malasevschi Raisa
Obiectul achiziţiei Reagenti si consumabile pentru laborator
Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP CS Stefan Voda str. Testemitanu 2 et.III Anticamera

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, 
str. Testemiţeanu N. 2

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare IBANMD63ML0000000022
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Causeni
Cont trezorerial IBANMD63ML0000000022
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare IBANMD63ML0000000022
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Causeni
Cont trezorerial IBANMD63ML0000000022
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare IBANMD63ML0000000022
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Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Causeni
Cont trezorerial IBANMD63ML0000000022
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18652582 

Licitaţie publică Nr. 17/00995
Autoritatea contractantă IP Ofi ciul Naţional al Viei şi Vinului
Adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
Telefon/fax 068166146
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA

Obiectul achiziţiei

Achiziționarea dreptului de organizare a unei campanii de 
promovare a brandului de ţară “Wine of Moldova. A legend 
Alive.” în 87 puncte de vânzare a reţelei ”Carrefour” din Polonia, 
în perioada 24.04.2017 - 24.05.2017.

Cod CPV 79340000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini achizitii_onvv@wineofmoldova.com
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare conform anexei
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial conform anexei
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18653101 

Licitaţie publică Nr. 17/01000
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 Achiziționarea echipamentului informatic pentru anul 2017
Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” 
Biroul Serviciul Juridic 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 garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251202272
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
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Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251202272
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Telecentru’ Chisinau
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=18656794 

Licitaţie publică Nr. 17/01006
Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2
Telefon/fax 022531633
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CECOI MARIANA
Obiectul achiziţiei Reactive și consumabile
Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, lit.b, 
bir.404

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, et.5, 
sala de ședințe

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.30 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.30 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251030103
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.30 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18659586 

Licitaţie publică Nr. 17/01009
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI STRĂŞENI
Adresa Republica Moldova, STRĂŞENI, or. Străşeni, str. Eminescu Mihai 32
Telefon/fax 023722343
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Bobeico Mihail
Obiectul achiziţiei Reconstrucția Acoperișului și fațadei Școlii de Arte
Cod CPV 45260000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or.Strășeni biroul nr 7
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, STRĂŞENI, or. Străşeni, str. Eminescu Mihai 32
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 MD43TRPDAU2000000107
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD43TRPDAU2000000107
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial ANEXANR1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD43TRPDAU2000000107
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18661290 

Licitaţie publică Nr. 17/01025
Autoritatea contractantă Consiliul raional Strășeni
Adresa or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
Telefon/fax 0237 2 24 89
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Ursu Ion

Obiectul achiziţiei Servicii de transportare a elevilor la școlile de circumscripție în 
anul școlar 2017-2018

Cod CPV 60130000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Strășeni, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 28, 
et. 2, bir. 215

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
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 MD48TRPDAU222400D150
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 1016601000038
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare continuare
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 1016601000038
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 37AB
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 1016601000038
Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18680978 

Licitaţie publică Nr. 17/01026
Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Telefon/fax 275121
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PĂDURE GALINA
Obiectul achiziţiei Reactivi de laborator
Cod CPV 33696500-0

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

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

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cod fi scal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cod fi scal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cod fi scal 1003600153267
Cont de decontare 74VI000002251017130
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18682090 

Licitaţie publică Nr. 17/01031
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Telefon/fax 023154623
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea echipamentului rutier (utilaj pentru întreținerea 
drumurilor) conform necesităților Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 34920000-2

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

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264022001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00795AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264022001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00795AA
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18683940 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00787 din 10.04.2017 cu privire la achiziţia de Piese de schimb pentru tehnica auto, cod CPV - 34300000-0, 
conform necesităţilor autorităţii contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18369385 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00800 din 07.04.2017 cu privire la achiziţia de работы по ямочному ремонту, нанесению дорожной 
разметки, поверхностной обработке, ремонту а/б покрытия в мун. Комрат, cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor 
autorităţii contractante PRIMĂRIA MUN.COMRAT, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei
работы по ямочному ремонту, нанесению дорожной 
разметки, поверхностной обработке, ремонту а/б покрытия 
в мун. Комрат

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=18385866 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00818 din 06.04.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de deservire tehnică a echipamentului multifuncțional 
Xerox (WorkCenter 5855 și WorkCenter 5335) și piese de schimb (consumabele), cod CPV - 50000000-5, conform necesităţilor 
autorităţii contractante INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOL-
DOVA, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Garanţia bancară pentru ofertă

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18400033 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00883 din 14.04.2017 cu privire la achiziţia de Rechizite de birou, cod CPV - 30192000-1, conform 
necesităţilor autorităţii contractante INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUB-
LICII MOLDOVA, 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=18499860 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00894 din 19.04.2017 cu privire la achiziţia de Utilaj medical pentru Spitalul Clinic Militar Central al 
Armatei Naţionale, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII, sunt operate următoarele modifi cări:

Obiectul achiziţiei Utilaj medical

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei Utilaj medical pentru Spitalul Clinic Militar Central al Armatei 
Naţionale

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



27

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00915 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de Mobilier pentru secția diagnostic funcțional și șecția endos-
copie, cod CPV - 39100000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, sunt operate 
următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18551740 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00920 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de Dezinfectanti, cod CPV - 24455000-8, conform necesităţilor 
autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18558032 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00921 din 14.04.2017 cu privire la achiziţia de Sistem informaţional de monitorizare video a edifi ciilor, lit 
217, etaj I,II, din cadrul IMSP SCP cu instalare şi punere în funcţiune, cod CPV - 35120000-1, conform necesităţilor autorităţii contrac-
tante I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18558609 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00922 din 25.04.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparaţie la acoperişul blocului Stat Major 
Batalionul de gardă; Lucrări de reparaţie la acoperişul centrului topografi c militar;, cod CPV - 45261910-6, conform necesităţilor 
autorităţii contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00951 din 12.04.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare pentru trimestru II anul 2017 Clinica 
Chișinău/Clinica Vorniceni, cod CPV - 15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP Institutul de Ftiziopneumologie 
“Chiril Draganiuc”, 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=18603365 
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00734
Autoritatea contractantă IMSP AMT Ciocana
Adresa mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Telefon/fax 022475255
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DANU EVGHENIA

Obiectul achiziţiei
servicii de verifi care periodică conform Legii nr.92 din 
26.04.2012, verifi carea metrologică a dispozitivelor medicale, 
conform HG nr.1042 din 13.09.2016.

Cod CPV 50421000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă,80 (et.6 secția juridică)
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD54VI00000002251214
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.14 Chisinau
Cont trezorerial MD54VI00000002251214
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD54VI00000002251214
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.14 Chisinau
Cont trezorerial MD54VI00000002251214
Termenul de depunere a ofertelor 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=18266556 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00827
Autoritatea contractantă CRSoroca
Adresa or. Soroca, str. Stefan cel Mare 5
Telefon/fax 0230 22088
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stavița Galina

Obiectul achiziţiei Bunuri pentru reparatia capitala a sistemului de incalzire a 
cladirii Inspectoratului de Politie

Cod CPV 39715200-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Soroca, str. Stefan cel Mare 5, bir.512
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Soroca, str. Stefan cel Mare 5
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18424057 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00913
Autoritatea contractantă CR Orhei
Adresa or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2
Telefon/fax 0235 20389
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie TESLARI SILVIA
Obiectul achiziţiei Renovarea rețelei electrice la gimnaziul Trebujeni, rl.Orhei
Cod CPV 45311200-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2, bir.45
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2, sala de ședințe
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Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220120090156567
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226605
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220120090156567
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226605
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=18547440 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00933
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 45

Telefon/fax 026822746
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MEŞINA TUDOR
Obiectul achiziţiei autoturn
Cod CPV 34142100-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.45 bir.206

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 45

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

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=18580580 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00941
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞOLDĂNEŞTI
Adresa Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str. Victoriei 26
Telefon/fax 027222319
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SLOBODENIUC ANASTASIA
Obiectul achiziţiei Procurarea produselor alimentare
Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria or. Soldeanesti
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str.Pacii 8/a
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 30000001094800
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 30000001094800
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 30000001094800
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 30000001094800
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=18586249 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00947
Autoritatea contractantă CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

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

Telefon/fax 0 22 409 114
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CUCULESCU VASILE
Obiectul achiziţiei Servicii de cleaning (curățenie)
Cod CPV 90910000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Curtea d4e Apel Chișinău, str.Teilor 4, bir.3, m. Chișinău.

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare cd210104032340335
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare cd210104032340335
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 13.04.2017 16:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.04.2017 16:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18592576 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00959
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA

Obiectul achiziţiei Achiziționarea materialelor și echipamentelor utilizate pentru 
accesul și controlul camerei de servere al USMF (blocul central)

Cod CPV 42961100-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 165, bir. 301
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD19AG22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fi l.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18606694 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00966
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 Echipament de radioprotecție pentru serviciul radiologic pentru 
a. 2017.

Cod CPV 33000000-0

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 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=18615668 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00969
Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei
Adresa or. Sîngerei, str. Testimițeanu 11
Telefon/fax 026222662/069179268
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie UNGUREANU LIA

Obiectul achiziţiei Reactive de laborator, articole parafarmaceutice și consumabile 
medicale

Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Sîngerei, str. Testimițeanu 11, etaj 2, Anticamera
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Sîngerei, str. Testimițeanu 11, etaj 2, Sala de ședințe
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 0
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 0
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 0
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 0
Termenul de depunere a ofertelor 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=18619936 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00970
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 Reparatia drumurilor din or.Singera
Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Singera str.31 august nr.22
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 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=18620408 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00976
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI SOROCA
Adresa Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Ştefan cel Mare 5
Telefon/fax 023023463
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Senco Valentina
Obiectul achiziţiei Servicii de arenda a mecaniymelor )autoscara=
Cod CPV 63000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Ştefan cel Mare 5
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18626986 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00978
Autoritatea contractantă IMSP SCM nr.1
Adresa str.Melestiu, 20
Telefon/fax 022-35-47-93
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VOLOŞCIUC VERONICA
Obiectul achiziţiei Marfuri electrice
Cod CPV 31000000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCM nr. 1, str. Melestiu, 20
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
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Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau
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=18629108 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00989
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 45

Telefon/fax 026822746
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PALII ELENA
Obiectul achiziţiei asfalt
Cod CPV 44113620-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun 45

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

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=18638762 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00990
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Criuleni
Adresa or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Telefon/fax 024820343
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie RAPEŞCO IRINA
Obiectul achiziţiei Reactive si reagenti de laborator pentru anul 2017
Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251440146
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251440146
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
Termenul de depunere a ofertelor 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=18640159 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00996
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 BREAHNĂ DORIN
Obiectul achiziţiei Sistem de răcire si recirculare a apei purifi cate si ultrapurifi cate
Cod CPV 42943500-3
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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD19TRPBAA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222500A01006AC
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD19TRPBAA
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 222500A01006AC
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=18654766 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00997
Autoritatea contractantă MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

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

Telefon/fax 022 578 235 / 022 578 295
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SOBOL VADIM
Obiectul achiziţiei servicii de restaurant inclusiv servicii de turism
Cod CPV 55310000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 80, bir. 105
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 80, bir. 102
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

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=18654957 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00998
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂUŞENI
Adresa Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Meşterul Radu 3
Telefon/fax 024322233, 069657545
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LEBEDEV VICTOR
Obiectul achiziţiei Procurarea tractorului
Cod CPV 16700000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Orașul Căușeni, Primăria or. Căușeni, str. Meșterul Radu 3.
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CĂUŞENI, or. Căuşeni, str. Meşterul Radu 3
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 13.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18655714 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00999
Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI
Adresa Republica Moldova, Făleşti, Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Telefon/fax 025923409
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MADAN SVETLANA
Obiectul achiziţiei Reparaţia blocurilor sanitare la şcoala sportivă or.Făleşti
Cod CPV 45453000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Făleşti, Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18655968 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01001
Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Telefon/fax 022-75-69-60;079508076
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Cebuc Alexandru
Obiectul achiziţiei Detergenţi
Cod CPV 39831200-8

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

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

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

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=18657072 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01008
Autoritatea contractantă COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE

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

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

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

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 162 bir.212
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Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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=18660527 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01011
Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2
Telefon/fax 022 829 016
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie FAINA VASILE
Obiectul achiziţiei Bunuri materiale din domeniul tehnologiilor informaționale
Cod CPV 30000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Korolenko Vl. 2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22511700000034MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22511700000034MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 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=18663156 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01018
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI TARACLIA
Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Lenin 128
Telefon/fax 29424288
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie FILIPOV SERGHEI

Obiectul achiziţiei Устройство парковки и автодороги к зданию примэрии 
г.Тараклия.

Cod CPV 45100000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Lenin 128
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226612
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226612
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226612
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226612
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=18670400 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01020
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 CEREMUŞ LILIANA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocurilor A,B 
ale Școlii de Arte Plastice din mun.Bălți conform necesităților 
Secției Cultură a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 45261910-6

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264022001
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518410A00795AA
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=18674019 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01021
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORASULUI CAHUL
Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6
Telefon/fax 029921949
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BRÎNZĂ SNEJANA
Obiectul achiziţiei lucrări de asfaltare inegrală a porțiunilor de drum din or. Cahul
Cod CPV 45233220-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD61TRPCED518410A007
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD61TRPCED518410A007
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 13.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18675093 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01023
Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Independenţei 5
Telefon/fax 026322048
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie STOIU TATIANA

Obiectul achiziţiei Lucrări pentru întreținerea drumurilor locale pe raionul Leova, 
perioada 01.05.2017 pînă 30.06.2018

Cod CPV 45233141-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Independenţei 5
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD41TRPDBA222500B129
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD41TRPDBA222500B129
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 13.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18680215 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01035
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL STRĂŞENI

Adresa Republica Moldova, STRĂŞENI, or. Străşeni, str. Toma Ciorbă 11 
bl. 1

Telefon/fax 023722448
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŞAPTEFRAŢI CRISTIAN
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru bolnavii TBC
Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, STRĂŞENI, or. Străşeni, str. Toma Ciorbă 11 
bl. 1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, STRĂŞENI, or. Străşeni, str. Toma Ciorbă 11 
bl. 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD25ML00000000225132
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Straseni
Termenul de depunere a ofertelor 06.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18689281 
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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. 17/00880 din 05.04.2017 cu privire la achiziţia de Serviciul de repariție cu înlocuierie modululuin 
uzat (turnichetului) la sistemului de trecere la sediul CNAS mun Chișinău str Gh tudor 3 (cu demontarea turnichetuluii instalarea, 
reglarea și punerea în funcțiune celui nou)., cod CPV - 50800000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante Casa Naţională de 
Asigurări Sociale, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18494742 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00918 din 05.04.2017 cu privire la achiziţia de Amestecuri lactate pentru alimentatia artifi cială 
a copiilor de virsta frageda 0-6 luni, cod CPV - 15511700-0, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP Centrul de Sanatate 
Glodeni, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 05.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.04.2017 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18555632 
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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 126/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei

2. IDNO: 1003606007845

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

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

6. Cod CPV: 60441000-1

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

conform necesităţilor __________________________________________________________________
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse bujetare

9. Modalităţi de plată: Prin transfer

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 60441000-1

Serviciiavia,pentruefectuarealu
crărilor de combatereaieriană a 
dăunătorilordefoliatori cu preparate 
fi tosanitare

 ha 1338

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De prestarea serviciilor

a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locațiune
e) De antrepriză
f) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi]________________________

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

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

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ___________________________________________

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

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

a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________

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

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

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

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

obligatoriu

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

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

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

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

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei
b) Adresa: or. Orhei str. Vasile Lupu 166
c) Tel: 023522607 023521959
d) Fax: 023524265 023521959
e) E-mail: orhei@moldsilva.gov.md
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:inginer șef silvic Vitalie Starodub

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

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

- pînă la: 11:00
- pe: 21.04.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: ____________________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: 
Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei 
str. Vasile Lupu 166 
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţiiÎ.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei
(b) datele bancare MOBBMD22
(c) codul fi scal  1003606007845
(d) contul de decontare MD48MO2224ASV39755237100
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 234150 lei
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Licitația publică 127/17

1. Denumirea autorității contractante: Fondul pentru Efi ciență Energetică
2. IDNO: 43689016
3. Tipul procedurii de achiziție: Licitație publică
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată(în cazul licitației restrânse și al procedurii negociate)- Nu 

se aplică
5. Obiectul achiziției: Servicii de auditare fi nanciară
6. Cod CPV: 79212100-4
7. Data publicării anunțului de intenție: - 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționăriiServiciilor de auditare fi nanciară, 
conform necesităților Fondului pentru Efi ciență Energetică (în continuare – Benefi ciar) pentru 
perioada bugetară 2017.

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

9. Modalități de plată: 

Transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în Contractul ce urmează a fi  atribuit.
100% - la aprobarea Raportului auditului fi nanciar de către Consiliul de administrare.
Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție Licitație publică privind prestarea următoarelor servicii:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumire servicii
solicitate

Unitate
de 

măsură
Cantitate Specifi care tehnică deplină solicitată, 

standarde de referință

1 79212100-4 Servicii de auditare 
fi nanciară

Exprimarea opiniei profesioniste asupra veridicității raportului fi nan-
ciar a Fondului, pentru anul 2016 și a altor informaţii, aferente aces-
tora, în conformitate cu Legea nr. 61 - XVI din 16 martie 2007 privind 
activitatea de audit și cu legislaţia în domeniu; 
Întocmirea și emiterea Raportului de  audit, conform Standardelor 
Internaționale de Audit, pentru situațiile fi nanciare aferente anului 2016;
Întocmirea Raportului de audit, ce va cuprinde situațiile fi nanciare 
pentru anul 2016, în baza rezultatelor auditului, în limba de stat și 
engleză, pe blancheta cu antet a Societății de audit;
Prezentarea Raportului de audit în original cîte un exemplar condu-
cerii FEE și în copie membrilor Grupului de lucru din cadrul CA, 
precum și în versiune electronică în format PDF, conform termenilor 
contractuali; 
Întocmirea şi adresarea unei scrisori în original pe blancheta cu antet 
în limba de stat conducerii entității și în copie membrilor Grupului de 
lucru pînă la emiterea Raportului auditorului, cu privire la defi ciențele 
pe care auditorul le-a identifi cat pe parcursul auditului și care, potrivit 
raționamentului profesional, sînt sufi cient de importante pentru a fi  
aduse la cunoștință, precum și propuneri de soluționare a acestora.
Întocmirea și prezentarea Raportului auditorului în conformitate art. 
8 al Legii nr. 61 - XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit 
cu aplicarea Standardelor Internaționale de Audit (ISA);
Participarea la ședința Consiliului de administrare (CA) privind apro-
barea Raportului de audit.

Notă: În componența ofertelor prezentate de Ofertant, se vor include toate cheltuielile necesare executării obiectului contractului, 
inclusiv cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, precum și alte cheltuieli aferente, care trebuie să conducă în mod 
obligatoriu la prestarea serviciilor prenotate.
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10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: Prestare servicii de auditare fi nanciară.

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 31 decembrie 
2017

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31 decembrie 2017

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:Prestarea/
predarea Serviciilor va avea loc la sediul Fondului pentru Efi ciență Energetică.

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

Criteriul Punctajul 
maxim acordat

Societatea de audit și/sau auditorii din cadrul societății de audit delegați pentru misiunea solicitată, 
pe parcursul ultimilor 2 ani au participat nemijlocit la efectuarea misiunilor de audit fi nanciar ori 
operațional și au întocmit rapoarte de audit în cadrul unor proiecte fi nanțate din fondurile UE și 
alte instituții internaționale de fi nanțare (de ex., Banca Mondială (BM), Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI).

20

1 misiune/raport de audit fi nanciar ori operațional 5

2 misiuni//rapoarte de audit fi nanciar ori operațional 10

3 sau mai multe misiuni/rapoarte de audit fi nanciar ori operațional 20

2. Exercitarea activității profesionale a echipei de audit a ofertantului în prestarea serviciilor 
similare.
*Punctajul urmează a fi  calculat ca media aritmetică a anilor de experiență demonstrată a minimum trei membri a echipei 
de audit cu cea mai mare experiență..

5

până la 5 ani
între  5 -10 ani
peste 10 ani

1
3
5

3. Experiență profesională a cel puțin unuia din membrii echipei de audit (inclusiv a experților atrași) 
ce vor face parte din grupul de lucru, în auditarea entităților din domeniul efi cienței energetice și 
valorifi cării SER, sau experiență practică în domeniul efi cienței energetice și valorifi cării SER:
Notă: Pentru identifi carea experienței profesionale, se vor prezenta CV-urile însoțite de copiile referințelor emise de angajatori 
și/sau copiile carnetelor de muncă. 
CV-urile/referințele emise de angajatori trebuie să fi e sufi cient de detaliate, astfel încât să probeze experiența profesională 
solicitată.

20

între 5 - 10 ani 10

peste 10 ani 20

4. Deținerea califi cării profesionale de către un auditor expert/contabil cheie în domeniul 
completării situațiilor fi nanciare, confi rmată prin certifi cate internaționale în domeniul contabilității 15

TOTAL 60

Propunerea fi nanciară**, fără TVA 40

Total punctaj 100

**Algoritmul de calcul pentru evaluarea propunerii fi nanciare este:
    Scor fi nanciar = (preț minim * 40/preț ofertat) în care: 
• Preț minim - este prețul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile și conforme din punct de vedere 

tehnic și i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 puncte;
• Preț ofertat este prețul ofertei evaluate.
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Punctajul fi nal al ofertei va fi  stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fi ecărui factor de 
evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. Oferta cu punctajul fi nal cel mai mare va fi  
considerată oferta câștigătoare.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 

Confi dențialitatea informațiilor și datelor colectate în cadrul misiunii de audit sunt obligatorii și vor fi  
consemnate în contractul ce urmează a fi  atribuit.

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

Nr.
d/o

Denumirea documentului/
cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Obligativitatea

Da/Nu
1 Neimplicarea în practici 

frauduloase și de corupere 
• Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frau-

duloase și de corupere (Formularul F3.4);
• Declarația privind situația personală a operatorului economic (For-

mularul F3.5);
• Lipsa sancțiunilor aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confi rmat de 

către Consiliul de supraveghere a activității de audit.

Da

2 Dovada înregistrării persoanei  
juridice

• Certifi cat/decizie de înregistrare sau extras;
Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității 
profesionale, operatorul economic străin va prezenta documente 
din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori 
apartenența din punct de vedere profesional.

Da

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

• Licență de activitate – copie – confi rmată prin semnătura și 
ștampila Participantului.
Conform situației la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune 
precedente, în anexa la Licență pentru desfășurarea activității de 
audit să fi e indicați cel puțin 2 auditori certifi cați, unul dintre care 
va deține certifi cat de califi care a auditorului instituțiilor fi nanciare. 
De asemenea, experiența profesională în domeniu a cel puțin a 
unuia din auditori indicați în licență să fi e de cel puțin 5 ani. Audi-
torii certifi cați incluși în anexa la Licență vor fi  propuși ca experți 
cheie la realizarea contractului.

• Autorizația de funcționare – copie – confi rmată prin semnătura și 
ștampila Participantului.
sau:

• Acte care atestă desfășurarea activităților aferente obiectului 
achiziției.

Da

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

“Nu se cere” Nu

5 Capacitatea tehnică și 
profesională 

• Certifi carea cifrei auditate pentru cel puțin una din misiunile de 
audit care va constitui o valoare minimă de 50 mil. lei pe parcursul 
perioadei 2014-2016.
Certifi carea se va efectua prin:

1. Copii ale contractelor, astfel încât autoritatea contractantă să 
poată identifi ca natura serviciilor prestate, valoarea acestora și 
prețul, precum și alte documente care atestă fi nalizarea corespun-
zătoare a obligațiilor contractuale (în cazul în care există clauze de 
confi dențialitate, care împiedică  prezentarea lor, ofertantul este 
obligat să prezinte acele pagini din care să rezulte părțile contrac-
tante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractu-
lui, precum  și pagina fi nală cu semnături),
  sau

Da
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Nr.
d/o

Denumirea documentului/
cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Obligativitatea

Da/Nu
2. Recomandări care vor conține obligatoriu date referitoare la:

• Benefi ciarul contractului;
• Tipul serviciilor/activităților prestate;
• Perioada în care s- a realizat contractul;

• Valoarea contractului;
• Calitatea serviciilor prestate.

• Lista principalelor servicii similare/sau servicii ce au tangență 
cu obiectul viitorului contract atribuit, prestate în ultimii 2 ani, 
conținând valori, perioade de prestare, benefi ciari (Formularul 
F3.3, pct. 2.7);

• Lista cu personalul de conducere, experții cheie propuși precum și 
a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (For-
mularul F3.3, pct. 2.6)

6 • Certifi cat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabili-
tatea certifi catului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova);
• Rapoarte fi nanciare pentru ultimii doi ani de activitate;
• Modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 
9 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit

Da

21. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Fondul pentru Efi ciență Energetică
Adresa: mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etaj 6 
Tel: tel. 060300787
Fax: 022 000 807
E-mail: maria.lazur@fee.md
Numele și funcția persoanei responsabile:Maria LAZUR, jurist
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:Nu se aplică.
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 vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:

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

- până la: 10:00

- pe: 21.04.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrânse sau al 
procedurii negociate: Nu se aplică

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Fondul pentru Efi ciență Energetică,mun. 
Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etaj 6, biroul 607

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

a) benefi ciarul plății: Fondul pentru Efi ciență Energetică;

b) datele bancare: BC „Mobiasbancă - GroupeSociete Generale” SA;

c) codul fi scal 43689016;

d) cod IBAN:MD52MO2251ASV82517437100;

e) codul bancarMOBBMD22.

27. Garanția de bună execuție a contractului: suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual 
din prețul contractului adjudecat: 1 %.

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

• Societate pe acțiuni

• Societate cu răspundere limitată

• Întreprinzător individual. conform 

Legii Nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit.

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 166 666,66 lei
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Licitația publică 128/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultură” Bălți

2. IDNO: 1003602010126

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: Produse petroliere benzină Premium – 92, Premium – 95 și motorină pentru 
anul 2017 

6. Cod CPV: 09132000-3

7. Data publicării anunțului de intenție:

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse petroliere benzină Premium 
– 92, Premium – 95 și motorină pentru anul 2017

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilorÎntreprinderii de Stat ” Întreprindera pentru Silvicultură ” Bălți 
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:bugetul întreprinderii

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

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 09132000-3 Produse petroliere benzină Premium – 
A 92 pentru anul 2017 litri 23500 Cifra octanică.COR. min.92

Aspect limpede și transparent

2 09132000-3 Produse petroliere benzină Premium – 
95 pentru anul 2017 litri 6000 Cifra octanică.COR. min.95

Aspect limpede și transparent

3 09132000-3 Produse petroliere motorină pentru 
anul 2017 litri 12350 Cifra octanică.COR. motorină

Aspect limpede și transparent

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]Vînzare - cumpărare
a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locațiune
e) De antrepriză
f ) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi]________________________

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
Întreprinderea de Stat ” Întreprinderea pentru Silvicultură ” Bălți

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii (copie) Emis de Camera Înregistrări de Stat, confi rmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Da

2 Certifi cat de atribuiere a contului bancar - copie Eliberat de banca deținătoare de cont Da

3 Certifi cat de efectuare sistemică a plății 
impozitelor, contribuțiilor - copie

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului – conform cerințelor Inspectoratului 
Fiscal al republicii Moldova

Da

4 Ultimul raport fi nanciar - copie Confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului Da

5 Licența de activitate - copie Confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului Da

6
Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat ce 
confi rmă calitatea produselor petroliere oferite – 
copia originalului

Eliberat de Organul Național de Verifi care a 
conformității produselor, confi rmată prin ștampilă 
și semnătura participantului

Da

7 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Conform F3.4 din Documentația Standart. 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: sediul Întreprinderii de Stat ”Întreprinderea pentru Silvicultură ” 

Bălți
b) Adresa: mun. Bălți str. Aerodromului 16
c) Tel:0(231)4-37-82
d) Fax:0(231)4-37-82
e) E-mail:balti@moldsilva.gov.md
f) Numele și funcţia persoanei responsabile:Frunza Vitalie Inginer Silvic - Șef
Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 
Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa:
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:

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

- pînă la: [11:00]______________________________________________________
- pe: [21.04.2017]_____________________________________________________________
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: _______________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Inginerului Silvic – Șef mun. Bălți 
 str. Aerodromului 16
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de  1%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

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

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

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

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

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 610900
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Licitația publică 129/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru 
Ameluorarea și ReproducereaAnimalelor”

2. IDNO: 1003600120621

3. Tip procedură achiziție: Llicitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: achiziționarea materialului seminal congelat de taur

6. Cod CPV: 03141000-1

7. Data publicării anunțului de intenție: 31.03.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării materialului seminal congelat de 
taur pentru Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Î.S. “Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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/ 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 03141000-1 Material seminal congelat de taur, 
total Indicii de productivitate

1.1. inclusiv, de rasa Holstein Friză doze 5 200

- Valoarea de ameliorare generală
(VAG) >125;

- Valoarea de ameliorarelapte
(VAL) >125;

1.2. Fleckviehsemintal doze 1 800

- Valoarea de ameliorare generală
(VAG) >125;

- Valoarea de ameliorarelapte
(VAL) >125;

10. Contract de achiziție atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] în termen de45 zilecalendaristice de la încheierea contractului, în condițiile DAP 
(INCOTERMS 2010).

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] pînă la fi nele anului 2017.
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14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
la depozitul Întreprinderii de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea 
Animalelor”

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

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. Formularul ofertei Original. Confi rmatprinaplicareasemnăturiișiștam
pileiparticipantului. Formularul 3.1. Da 

2. Garanția pentru ofertă Original. Confi rmatăprinaplicareasemnăturiișișta
mpileiparticipantului. Formularul 3.2. Da 

3.

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 de propria răspundere

Original. Confi rmatăprinaplicareasemnăturiișișta
mpileiparticipantului. Formularul 3.5. Da 

4. Neîmplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarație de propria răspundere

Original. Confi rmatăprinaplicareasemnăturiișișta
mpileiparticipantului.Formularul 3.4. Da 

5.
Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confi rmatprinaplicareasemnăturiișiștampi
leiparticipantului. Da 

6.
Certifi cat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

Copie. Confi rmatprinaplicareasemnăturiișiștampi
leiparticipantului. Da

7. Licență de activitate Copie. Confi rmatăprinaplicareasemnăturiișiștam
pileiparticipantului. Da

8. Informații generale despre ofertant Original. Confi rmatprinaplicareasemnăturiișiștam
pileiparticipantului. Formularul 3.3. Da

9. Ultimul raport fi nanciar Copie. Confi rmatprinaplicareasemnăturiișiștampi
leiparticipantului. Da 

10. Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat 
echivalent ce confi rmă calitatea bunurilor

Original. Eliberat de OrganismulNațional de 
Verifi care a conformitățiiproduselor. Da 

11. Certifi cat sanitar-veterinar (de sănătate) Original. Eliberat de 
organulsanitarveterinarabilitat. Da 

12. Certifi cat de origine a mărfi i Original. Eliberat de producătoriimărfi i. 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: Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru 
Ameluorarea și Reproducerea Animalelor”

b) Adresa: s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica Moldova,MD-6525
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c) Tel:+ 373 22 359 040, + 373 22 359 000
d) Fax:+ 373 22 359 538
e) E-mail:crara@bk.ru
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Aliona Turovschii, tel. +373 22 359 040, + 373 068411697

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) și confi rmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 (două sute) lei pentru fi ecare set. 

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

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

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

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

- pînă la: [11:00]______________________________________________________

- pe: [21.04.2017]______________________________________________________________

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și 
locul concret de depunere a ofertelor] s. Maximovca, str. Nordului 2, rl. Anenii Noi, Republica 
Moldova, MD-6525

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei, 
fără TVA în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru 
Ameluorarea și Reproducerea Animalelor”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de 
achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea și 
Reproducerea Animalelor”

(b) datele bancare BC Moldova-Agroindbank S.A., DOCCB

(c) codul băncii AGRNMD2X

(d) codul fi scal al băncii 1002600003778

(e) codul fi scal al întreprinderii 1003600120621
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(f ) cod TVA 3000588

(g) IBAN MD66AG000000022512673813

(h) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 700 000 (șapte sute mii lei)
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Licitația publică 130/17

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

2. IDNO: 1006601001207

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată

5. Obiectul achiziției: Hrană uscată pentru cîini 

6. Cod CPV: 15713000-9

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

Conform necesităţilor Direcţia trupelor de pază, supraveghere și escortare 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumire bunuri/
servicii/lucrări 

solicitate

Unitatea 
de măsură
(Ambalaj)

Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referinţă

1. 15713000-9 Hrană uscată pentru 
căţei

kg 2000.00 kg
(10-20kg în 

pachete)

1.Hrană uscată  complex de alimentare, clasa (superper-
mium) avind  marca înregistrată   în tehnologia de extru-
dare, care crește digestibilitatea și siguranţa nutriţională 
a produsului.
2. Furajul trebuie să se potrivească exact necesităţilor fi -
ziologice ale cîinilor, nu trebuie să conţină:, cartofi ,varză, 
boboase), coloranţi și organisme modifi cate prin ingine-
rie genetică*.
3.Indicatorii de siguranţă să corespundă normelor, stan-
dartelor și cerinţelor pentru calitatea produselor,folosite 
la alimentarea animalelor de companie.
4.Ambalajul va prezenta o descriere amplă a ingredien-
telor folosite pentru prepararea furajului cu descrierea 
și cantitatea de minerale, vitamine și alţi aditivi furageri 
care intră în componenţă. 
5. indicarea valuorii energetice în kdj sau kcal.
6. Forma crochetelot rotundă monotonă de dimensiuni 
medii 0,3-0,5 cm pentru căţei) de culoare omogenă-maro.
Nu se admite fracţiuni eterogene în crochete, miros de 
mucegai, acru sau rînced, ferimituri, în crochete. Sau cro-
chete deformate. Macinarea ingredientelor omogen, ma-
runt, care facilitaeză digestia și înbunătăţește absorbţia 
intestinală cu un coefi cient de digestibilitate maximal.
7.un kg de furaje uscate nu trebuie să conţină o valoarea 
energetică mai mică de 4000/4400kcal/kg.
8. Hrana uscată trebue să fi e ambalată în pachete (10-20 
kg) ambalaţi ermetic de linia de producere.
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Pe stratul superior prin metoda de imprimare să se 
aplice următoarele informaţii, după cum urmează: 
marca(inregistrată), numele produsului, greutatea pa-
chetului, destinaţia, modul de utilizare (ADR), analiza și 
compoziţia detaliată, valoarea energetică, data produce-
rii, termenul de valabilitate, numărul partidei, numărul 
de înregistrare,temperatura de păstrare informaţii des-
pre producător);conţinutul de nutrienţi pentru cîini:
- proteină- min 30%- max 35%
- grăsime brută- min 12%-max 21% (inlusiv acizi grași ne-
saturaţi omega 3 și omega 6)     
 fi bre min 1,2%- max 2.5% -Umiditatea  min 8- max10%
- Calciu –min de 10 g/kg- max 15
Fosfor – min  8 g/kg/max 12 g/kg
Acizi grași  min 423 g/kg- max 1000 g/kg
Omega6 min 3,2 g/kg-max 4,0
Cupru- nu mai mare de 15mg /kg.
Mangan min 2,70 mg/kg-max 2,90 mg/kg
Selen min 0,08mg/kg-max 1,0 gr/kg
- Vitamina A min 15000- max 18000ME.
- Vitamina D3 min 900ME-max 1000 ME.
- Vitamina E –min  500mg/kg – max 600mg/kg.
- Vitamina C-min 240mg/kg-max 300 mg/kg.
- Vitamina B6-min 2,40mg/kg-max 2,80 mg/kg.
- Vitamina H-min 0,15mg/kg-max 0,19 mg/kg.
Taurin  min 1200 mg/kg- max 1400 mg/kg
Hondroetin min 7mg/kg- max 10 mg/kg
Glucozamină-  min 500mg/kg- max 700mg/kg
- Ingrediente:sursa de proteine de origine animală 
ar trebui să servescă carne sau suproduse de carne 
deshidrateta(pui, curcan, vită, oaie etc),o sursă de car-
bohidraţi- orez, porumb,grîu sursă de grăsimi-grăsime 
animală și ulei de fl oarea soarelui 
Sursă de prebiotice.
Antioxidanţi naturali min 300 mg/kg max 400 mg/kg
Tocoferol min 600 mg/kg max 800 mg/kg

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

activi

kg 34536,50 1.Hrană uscată  complex de alimentare, clasa ( premium 
/superpermium) avind  marca înregistrată   în tehnologia 
de extrudare, care crește digestibilitatea și siguranţa nu-
triţională a produsului.
2. Furajul trebuie să se potrivească exact necesităţilor fi -
ziologice ale cîinilor,
 nu trebuie să conţină:, cartofi ,varză, boboase), coloranţi 
și organisme modifi cante prin inginerie genetică*.
3.Indicatorii de siguranţă să corespundă normelor, stan-
dartelor și cerinţelor pentu calitatea produselor,folosite 
la alimentarea animalelor de companie.
4.Ambalajul va prezenta o descriere amplă a ingredien-
telor folosite pentru prepararea furajului cu descrierea 
și cantitatea de minerale, vitamine și alţi adidivi furageri 
care intră în componenţă. 
5. indicarea valuorii energetice în kdj sau kcal.
6. Forma crochetelot rotundă monotonă de dimensiuni 
medii (1,3-1,6 cm în diametru pentru hrana destinată cîi-
nilor maturi de culoare omogenă-maro.
Nu se admite fracţiuni eterogene în crochete, miros de 
mucegai, acru sau rînced, ferimituri, în crochete. Sau cro-
chete deformate. Macinarea ingredientelor omogen, ma-
runt, care facilitaeză digestia și înbunătăţește absorbţia 
intestinală cu un coefi cient de digestibilitate maximal. 
7.un kg de furaje uscate nu trebuie să conţină o valoarea 
energetică mai mică de 3800/4200kcal/kg.
8. Hrana uscată trebue să fi e ambalată în pachete (12-20 
kg) ambalaţi ermetic de linia de producere.
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Pe stratul superior prin metoda de imprimare să se 
aplice următoarele informaţii, după cum urmează: 
marca(inregistrată), numele produsului, greutatea pa-
chetului, destinaţia, modul de utilizare (ADR), analiza și 
compoziţia detaliată, valoarea energetică, data produce-
rii, termenul de valabilitate, numărul partidei, numărul 
de înregistrare,temperatura de păstrare informa și des-
pre producător); conţinutul de nutrienși pentru cîini:
- proteină- min 27%- max 30%
- grăsime brută- min 12%-max 20% (inlusiv acizi grași ne-
saturaţi omega 3 și omega 6)     
 fi bre min 2,5%- max 6,0% -Umiditatea  min 8- max10%
- Calciu –min de 10 g/kg- max 
Fosfor – nu mai puţin de 8 g/kg
Cupru- nu mai mare de 15mg /kg.
- Vitamina A min 10000- max 1500ME.
- Vitamina D3 min 1000ME-max 1500 ME.
- Vitamina E –min  250mg/kg – max 300 mg/kg.
- Vitamina C-min 280mg/kg-max 400 mg/kg.
hondroetin+sulfat de glucozamină - min 250 mg/kg- 
max 320 mg/kg
- Ingrediente: sursa de proteine de origine anima-
lă ar trebui să servescă carne sau suproduse de carne 
deshidrateta(pui, curcan, vită, oaie etc), o sursă de car-
bohidraţi- orez, porumb, grîu sursă de grăsimi-grăsime 
animală și ulei de fl oarea soarelui 

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului Vînzare-cumpărare

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

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

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

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţie

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

_______________________________________________________________________________

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

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

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

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

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da

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

Da

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

Da

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

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia  trupelor de pază, supraveghere și escortare
b) Adresa: mun. Chișinău, str. Budăi, 2b
c) Tel: 022-47-70-32
d) Fax: 022-47-73-19
e) E-mail: stella89@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Guţu Stela șef al serviciului Achiziţii publice DTPSE
Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei 
împuternicite de către Participant). 

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

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

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



61

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

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

- pînă la:10:00
- pe:21.04.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: ____________________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Direcţia trupelor de pază, supraveghere 

și escortaree, Chișinău, str. Budăi 2b, serviciul Achiziţii publice
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcţiei trupelor de pază, supraveghere și escortare, cu nota 
“Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr   din      ”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii DTPSE; 
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat; 
(c) codul fi scal 1006601001207; 
(d) contul de decontare IBAN MD21TRPCAA518410A00586AA
(e) contul trezoreria TREZMD2X; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

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

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 794 000,00 (șapte sute nouăzeci și patru mii) lei MD
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Licitația publică 131/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎS “Bacul Moldovata”

2. IDNO: 1003600104720

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: Produse Petroliere

6. Cod CPV: 09134200-9, 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

Conform necesităţilor  ÎS “Bacul Molovata”
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

9. Modalităţi de plată: prin transfer, după livrarea mărfi i.

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 09134200-9 motorină t 35

2 09000000-3 benzină t 5

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: Vînzare-cumpărare. 

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): pe parcursul 
anului.

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: s. Molovata 
Nouă, raionul Dubăsari.

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ___________________________________________

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

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

a) ________________________________________________________________________
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b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

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

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii – copie. Obligatoriu
2 Certifi cat de atribuire a contului – copie. Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor – copie. Obligatoriu

4 Ultimul raport fi naciar – copie. Obligatoriu
5 Licență de activitate – copie. Obligatoriu

6 Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat ce 
confi rmă calitatea obiectului achizițiilor – copie. Obligatoriu

7 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corepere. Obligatoriu

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: ÎS „Bacul Molovata”.
b) Adresa: str. Alexandri nr.1, s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari.
c) Tel: 024851330.
d) Fax: 024851330.
e) E-mail: martohan1963@mail.ru.
f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Vladimir Carpov, Administrator.

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

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

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

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

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

- pînă la: ora 11:00.

- pe:21.04.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieirestrînse sau al 
procedurii negociate: pînă la orele 10.00 în ziua petrecerii licitației.

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor]sediul ÎS “Bacul Molovata”, str. Alexandri 1, s. Molvoata Nouă.

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: __________________________________________

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

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 ÎS “Bacul Molovata”, cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii[indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial[indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

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: 500.000 lei
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Licitația publică 132/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Vorniceni

2. IDNO: 1007601009923

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru trimestru II an.2017

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Produse alimentare_pentru trimestru II an.2017.
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor                   _______Primaria Vorniceni______
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară Trimestru II 2017, este alocată suma 
necesară din: ______Bugetul local___.
        [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15112000-6 CARNE DE PASĂRE (GĂINI)
MOLDOVENEȘTI

cu  fi erbere rapidă, calitatea  I, 
ambalate separat cu greutatea 
de nu mai puţin de 2.0 kg/1 
gaina

200 KG

2 15112000-6 FILEU DE GĂINĂ ( FĂRĂ OS)
calitatea  I, în caserole de  1 kg, cu 
greutatea de nu mai puţin de 0,4 
kg/1 piept,

190 KG

3 15221000-3 PEȘTE CONGELAT (HEC) FĂRĂ CAP 250 KG

4 03142500-3 OUĂ DE GĂINĂ de masă, dietice categoria B cu 
greutatea nu mai mică de 63 gr.

2900 
BUCATI

5 15411100-3 ULEI  FLOAREA SOARELUI rafi nat dezodorizat în sticle de 5 L 110 LITRI

6 15331462-3 MAZĂRE VERDE 
CONSERVATA

CU BOB ZBIRCIT IN BORCANE  
(700 GR)

60 
BORCANE

7 15321000-4 SUC DE FRUCTE BORCAN (3 L)
LIMPEZIT

270 
BORCANE

8 15612100-2 FĂINĂ DE GRÎU CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  5 KG) 110 KG

9 15850000-1 PASTE FĂINOASE 
(SPAGHETE)

CALITATEA  SUPERIOARA
CLASA I,GRUPA V, 
(PACHET  5 KG)

90 KG

10 15613380-5 FULGI DE OVĂS CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 50 KG

11 15850000-1 TAIETEI DE CASA CU OU CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 15 KG

12 03211900-2 HRIȘCĂ CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 60 KG
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

13 03211300-6 OREZ ROTUND CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 70 KG

14 03211900-2 CRUPĂ DE ARNAUT CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 60 KG

15 03221110-0 RADACINA DE TELINA CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 53 KG

16 15872400-5 SARE  IODATĂ CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 125 KG

17 15865000-9 CEAI  DIN FRUCTE INFUZIE DE CEAIURI 6  KG

18 15872400-5 BORȘ ACRU (LIMPEDE) STICLĂ  (1 L) 115 STICLE

19 15613311-1 CRUPE DE PORUMB CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 30 KG

20 15898000-9 DROJDIE USCATĂ CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET 50 GR) 25 PACHETE

21 15331425-2 PASTĂ DE ROȘII 25%, calitatea I  în borcane cu 
greutatea de 700 gr.

90 
BORCANE

22 15511000-3 LAPTE IN STARE  PROASPĂT 
(3,2%) IN STICLE ( 5 L) 2400 LITRI

23 15530000-2 UNT DE VACI

din smîntînă dulce nesărat 72,5% 
grăsîme, fără adaus de grăsimi 
vegetal.
PACHET (200 GR)

500 
PACHETE

24 15500000-3 CHEFIR (2,5%) 2,5% în pachet de polietilenă 
0,5 l

640 
PACHETE

25 15542000-9 BRÎNZĂ DE VACI (10%) 10%, pungă de 5,0 kg,
 fără adaus de grăsimi vegetal 270 KG

26 15542100-0 CAȘCAVAL (45-50%) 45% grăsime, 55  KG

27 15512100-1 SMÎNTÎNĂ (15 %) 15%, în pachet de polietilenă 
0,5L

180 
PACHETE

28 03222333-6 CIRESE CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPATE 40 KG

29 03211000-3 CERIALE CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 20 KG

30 03111300-5 SEMINTE  DE FLOAREA 
SOARELUI (FARA COAJA)

CALITATEA  SUPERIOARA
PACHET (500 GR) 5 KG

31 03222115-3 STAFIDE PACHET (250GR) 5 KG

32 03212213-6 MAZĂRE USCATE CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 50 KG

33 15871000-4 OŢET 6% STICLA ( 1 L) 15 STICLE

34 15542000-9 BRINZELE DEGRESATE CU 
STAFIDE SI VANILIE

AMBALATE (100 GR)
15% 400 BUCATI

35 03212100-1 CARTOFI CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 1200 KG

36 03221111-7 SFECLĂ ROȘIE CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 180 KG

37 03221112-4 MORCOV CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 220 KG

38 03221113-1 CEAPĂ CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 180 KG

39 03221400-0 VARZĂ CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 430 KG

40 03222210-8 LAMIE CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 16 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

41 03221113-1 USTUROI CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 8 KG

42 03211900-2 CRUPA DE GRIS CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 60 KG

43 15111000-0 CARNE DE  VITA cu  ferbere rapidă, proaspata 160 KG

44 15865000-9 CACAO PACHET (100 GR) 30 PACHETE

45 15613311-1 CRUPA DE GRIU CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 15 KG

46 15865000-9 BICARBONAT DE SODIU PACHET (100 GR) 30 PACHETE

47 03111200-4 MIEZ DE NUCA CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 6 KG

48 15872400-5 SARE DE LAMIIE PACHET (20 GR) 75 PACHETE

49 15613311-1 CRUPA DE ARPACAS CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 10 KG

50 15332270-7 MAGIUN DIN FRUCTE sterilizat calitate  superioară în 
borcane de sticlă  de 700gr,

20 
BORCANE

51 15332410-1 FRUCTE USCATE ASORTATE CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 45 KG

52 15811000-6 BISCUITI DE OVAS ambalate în cutii de carton cite 
4kg 40 KG

53 03222321-9 MERE CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 550 KG

54 03211900-2 CRUPA DE MEI CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 10 KG

55 15831000-2 ZAHAR TOS Din sfecla de calitate 
(PACHET 5 KG) 100 KG

56 15811000-6 BISCUITI CU LAPTE ambalate în cutii de carton cite 
4 kg 20 KG

57 15811000-6 COVRIGEI DULCI ambalate în pachet
(500 gr) 20 KG

58 15331463-0 FASOLE IN BORCANE sterilizat calitate  superioară în 
borcane de sticlă  de 700gr,

40 
BORCANE

59 15331428-3 TOMATE IN SOS 25%,CALITATE I IN BORCANE CU 
GREUTATEA DE 700 GR.

30 
BORCANE

60 03221250-3 DOVLEAC CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 20 KG

61 03221250-3 DOVLECEI CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 15 KG

62 03221420-6 CONOPIDA CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 20 KG

63 03221110-0 RADACINA DE PATRUNJEL CALIT. IN STARE 
BUNA,PROASPAT 3 KG

64 03211900-2 FAINA DE PORUMB CALITATEA  SUPERIOARA
(PACHET  1 KG) 10 KG

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Toate produsele alimentare 
indicate in invitatie sa fi e aduse odată pe săptămîna în fi ecare luni, iar laptele sa fi e in stare 
proaspat si adus zilnic, destinatia fi nala Gradinita nr.1 si Gradinita nr.2 Vorniceni.
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 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 deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

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

5 Oferta de preț 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 Naţional de Acreditare - confi rmată prin 
ștampila și semnătura participantului

Obligatoriu

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

Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

8 Lista fondatorilor operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
a agentului economic participant copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

10 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confi rmată prin semnătura și ștampilată de 
participant Obligatoriu

11
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentru produsele de 
origine animalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002 Facultativ

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria Vorniceni

b) Adresa: str.Sfatul Tarii nr.6

c) Tel: 0237 46 2 36

d) Fax: 0237 46 2 38

e) E-mail: vorniceniprimaria@gmail.ru

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Arhip Ecaterina – Secretar al Consiliului satesc 
Vorniceni.

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: 21.04.2017

- pe adresa: ________________

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
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13.  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].

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

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:        120000 lei
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Licitația publică 133/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultură ” Bălți
2. IDNO: 1003602010126
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:  servicii pentru anul 2017 
6. Cod CPV: 77000000-0
7. Data publicării anunțului de intenție:

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 
servicii Cod CPV: _77000000-0 pentru anul 2017

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Întreprinderii de Stat ” Întreprindera pentru Silvicultură ” Bălți 
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul întreprinderii

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

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

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

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 77000000-0

Efectuarea expertizei silvo-patologice în scopul 
determinării oportune a stării și cauzelor 
diminuării rezistenței bilogice a pădurilor, 
diagnosticul bolilor silvice pentru anul 2017

ha 10444

2 77000000-0  Monitoring forestier pentru anul 2017 ha 10444

3 77000000-0 Efecuarea treiningurilor pentru perfecționarea 
cadrelor silvice pentru anul 2017 persoane 24

4 77000000-0 Determinarea calității semințelor de arbori și 
arbuști pentru culturi forestiere probe 17

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] de prestare servicii
a) Vînzare-cumpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locațiune
e) De antrepriză
f ) De prestare servicii

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

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
Întreprinderea de Stat ” Întreprinderea pentru Silvicultură ” Bălți

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii (copie)
Emis de Camera Înregistrări de Stat, confi rmată 
prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Da

2 Certifi cat de atribuiere a contului bancar - copie Eliberat de banca deținătoare de cont Da

3 Certifi cat de efectuare sistemică a plății 
impozitelor, contribuțiilor - copie

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului – conform cerințelor Inspectoratului 
Fiscal al republicii Moldova

Da

4 Ultimul raport fi nanciar - copie Confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului Da

5 Licența de activitate - copie Confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului Da

6
Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat ce 
confi rmă calitatea produselor petroliere oferite – 
copia originalului

Eliberat de Organul Național de Verifi care 
a conformității produselor, confi rmată prin 
ștampilă și semnătura participantului

Da

7 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Conform F3.4 din Documentația Standart. Da

22. 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: sediul Întreprinderii de Stat ”Întreprinderea pentru Silvicultură ” 

Bălți
b) Adresa: mun. Bălți str. Aerodromului 16
c) Tel: 0(231)4-37-82
d) Fax: 0(231)4-37-82
e) E-mail: balti@moldsilva.gov.md
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Frunza Vitalie Inginer Silvic - Șef

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:



72

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

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.

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

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: 11:00
- pe: 21.04.2017 ______________________________________________________________
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: _______________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Inginerului Silvic – Șef mun. Bălți str. 

Aerodromului 16
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

25. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

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

27. Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de  1%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

29. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

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

31. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

32. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 60503
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ANUNȚ DE ANULARE

Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei”, 

intervine cu rugămintea de anulare anunțului de participare 

la licitație publică nr.126/17 de acordare serviciilor avia, Cod-CPV 60441000 -1 

pentru efectuarea lucrărilor de combatere aieriană a dăunătorilor defoliatori 

cu preparate fi tosanitare, pe suprafața de 1338 ha.
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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.



75

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 364-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria com. Prodanesti

2. IDNO: 1007601007273

3. Tip procedură achiziție: achiziția bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Echipament pentru teren de joaca

5. Cod CPV: 37535200-9
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Echipamentului pentru teren de joaca

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei com. Prodanesti
[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 37535200-9 Leagan dublu cu scaune Buc. 1 Conf. Anexa nr.1

2 37535200-9 Balansoar Buc. 1 Conf. Anexa nr.1

3 37535200-9 Carusela cu 6 locuri Buc. 1 Conf. Anexa nr.1

4 37535200-9 Casuta Buc. 1 Conf. Anexa nr.1

5 37535200-9 Scaun cu speteaza Buc. 10 Conf. Anexa nr.1

6 37535200-9 Cos Buc. 5 Conf. Anexa nr.1

7 37535200-9 Complex de joaca Buc. 1 Conf. Anexa nr.1

8 37535200-9 Complex de joaca Buc. 1 Conf. Anexa nr.1

9 37535200-9 Dale de cauciuc m2 18 Conf. Anexa nr.1

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 30 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 Certifi cat de înregistrare/decizie de înregistrare a 
întreprinderii.

copie – confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului. Da

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar.
eliberat de banca deținătoare de cont, copie 
confi rmatăprin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului.

Da

3 Autorizație sanitară de funcționare pentru 
producerea articolelor pentru teren de joaca.

eliberată de catre autoritatea abilitata de 
supraveghere a sănătății publice din țara de origine 
a producatorului, copie confi rmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei Producătorului.

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

4 Aviz sanitar pentru fi ecare element in parte. 
eliberat de catre Serviciul de supraveghere de stat 
a sănătății publice din R.M., copie confi rmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.

Da

5 Ultimul raport fi nanciar copie confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului. Da

6 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament original confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului NU

7 Asigurarea cu personal de specialitate original confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului NU

8 Descrierea tehnică sau pasaport tehnic pentru 
fi ecare element

original confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei Participantului Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria com. Prodanesti

b) Adresa: s. Prodanesti, r. Floraști

c) Tel: 025044284

d) Fax: 025044284

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

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Hîncu Sveatoslav, primar

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

- pînă la: 11:00

- pe: 10.04.2017

- pe adresa: Primaria com. Prodanesti. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

12. Garanția pentru ofertă:„Nu se cere” 

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: 200 000
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Anexa nr.1

Descrierea și specifi carea tehnică a elementelor destinate terenurilor de joacă pentru copii.

Descriere Cant.

Leagăn dublu.
Leaganul este destinat copiilor cu virsta de la 5 ani. Leaganul va fi  constituit din 2 suporturi metalice portante din teava cu diametrulnu 
mai mic de Ø 48 mm si unei bare metalice orizontale cu sectiunea de profi l 60 х 40 х3 mm, cu dispozitive de fi xare pentru 2 suspensii 
(scaune+ lanturi), acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.Dispozitivul 
necesita a fi  prevăzut cu suporți metalici pentru fi xare în beton BC 300, cu dimensiuni minime Lxlxh=400x400x500 mm.Dimensiunile 
minime: 3550mm x1200mm, H = 2250mm H scaunului = 450mm.Scaunele trebuie sa fi e realizate din metal cauciucat cu suspensie 
fl exibila din lanț galvanizat.Setul va contine: 2 scaune, 4 lantruri pentru fi xare cu rulmenti.

1 buc.

Balansoar.
Balansoar cu două locuri destinat copiilor de vîrstă preșcolară de la 3 ani. 
Balansoar va fi  constituit din: bază metalică, suport de legănare cu amortizoare din cauciuc, scaune cu speteaza si mânere.
Suportul de legănare al balansoarului va fi  confecționat din țeavă profi l cu o secțiune minim de 60х40 mm, scîndura din placaj 
vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 9 mm. Suportul de legănare va fi  fi xat pe o bază metalică din țeavă 
cu diametrulminim de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului urmeaza a fi  confectionate din placaj vopsit, rezistent la 
umiditate, cu grosimea de cel putin 12 mm. Mânerele metalice vor detine diametrul minim de Ø 21 mm, amortizoarele necesita 
a fi  din cauciuc, cu grosime de cel putin 20 mm. Detaliile din placaj urmeaza a fi slefuite, grunduite și acoperite cu vopsea 
profesionala din două componente. Detaliile din metal necesita a fi  acoperite cu vopsea pulbere. Material: placaj rezistent la 
umiditate, lipit cu clei clasa de emisie E1, dispozitiv (amortizor) din cauciuc, elemente din metal acoperite cu vopsea pulbere, 
dispozitiv de fi xare-zincat, capace din plastic în locurile suturilor de fi let, vopsea pulbere din două componente.Dimensiuni 
minime: 2209mmх293 mm, Н=827mm.

1 buc.

Carusel cu 6 locuri.
Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. 
Caruselul va fi  constituit din: bază metalică cu ax vertical, carcasa metalica cu minere, podea si 6 scaune.
Caruselul necesita a fi  confectionat din teava portanta cu sectiunea de cel putin Ø 89, grosimea metalului nu mai putin de 6 
mm si din carcas metalic confectionat din teava cu diametruminim Ø 33 mm si profi l 50х50х5mm, acoperite cu vopsea pulbere 
in conditii de uzina, rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Podeaua urmează a fi  confectionata din placaj 
rezistent la umiditate, cu grosimea nu mai putin de 18 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Scaunele 
vor fi  confectionate din placaj rezistent la umiditate cu grosimea nu mai putin de 18 mm, acoperite cu vopsea pe baza de apa. 
Dimensiunile minime: D=1600(1700) mm, H=600(700) mm, Н platformei=80(90)mm. Materiale: placaj laminat rezistent la 
umiditate nu mai jos de categoria 1, confectionat din furnir slefuit cu rezistenta sporita la umiditate, lipit cu clei ce detine clasa 
de emisie E 1, supus prelucrarii preliminare a defectelor naturale ale materialului lemnos, elementele metalice vor fi  acoperite 
cu vopsea pulbere, dispozitivele de fi xare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de fi let, vopsea pulbere din două 
componente.Podeaua caruselului necesita a fi  confectionata din placaj laminat antiderapant, rezistent la umiditate, cu grosimea 
nu mai putin de 24 mm. Pe carcasul caruselului trebuie sa fi e amplasate 6 scaune din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu 
grosimea nu mai putin de 24 mm, de forma rotunjita, cuminere metalice, cu diametru minim de Ø 21 mm. Detaliile din lemn 
urmeaza a fi  minutios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina.

1buc.

Casuta
Casutava fi  constituita din: Stilpii de sprijin, acoperis, scaun, abac, placi laterale,podea.
Casuta este destinata copiilor de virsta prescolara de la 2 ani. Stilpii de sprijin necesita a fi  realizati din profi l metalic cel putin de 
60х60х2 si vor fi  prevazuti cu dispozitive care urmeaza a fi  betonate.
Detaliile din lemn urmează a fi  minutios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii 
de uzina. Placile laterale si podeaua casutei trebuie să fi e confectionate din placaj rezistent la umiditate, vopsit, cu grosimea nu 
mai putin de 15 mm. Căpriorii acoperisului, panourile laterale necesita a fi  realizate din placaj rezistent la umiditate, vopsit, cu 
grosimea nu mai putin de 12мм, scaunul si placa de rigidizare vor fi  realizate din placaj rezistent la umiditate, vopsit, cu grosimea 
nu mai putin de 18м. Casuta trebuie sa includa abac realizat din teava cu diametrul nu mai putin de Ø 26 mm si de diferite 
culori, ”covrigi” din plastic sau placaj de diverse culori. Virful acoperisului necesita a fi  realizat din capriori sub forma de ”braduț”. 
Dimensiunile minime:1409х1230 мм, Н=1309 мм
 Materiale: placaj laminat, rezistent la umiditate nu mai jos de categoria 1, confectionat din furnir slefuit cu rezistenta sporita la 
umiditate, lipit cu clei ce detine clasa de emisie E 1.Toate elementele din metal necesita a fi  acoperite cu vopsea pulbere în câmp 
electrostatic pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior. Intru evitarea pătrunderii precipitaţiilor acestea sunt acoperite cu 
capace din plastic.

1 buc.

Banca cu speteaza
Banca va fi  realizata din carcasa metalica cu cotiere din teava cu profi l de cel putin 50х25 мм. Speteaza cu scaun trebuie sa fi e 
realizata din placi din lemn cu dimensiuni minime de 90х40mm in cantitate de 5 buc. si 3 buc. corespunzator.
 Materiale: placaj laminat rezistent la umiditate nu mai jos de categoria 1, confectionat din furnir slefuit cu rezistenta sporita 
la umiditate, lipit cu clei ce detine clasa de emisie E 1.Toate elementele din metal vor fi  acoperite cu vopsea pulbere în câmp 
electrostatic pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior.
Diminsiuni minime :1860х530 мм, Н=815 мм
Placile din lemn urmează a fi  realizate din material lemnos din soiuri conifere, lipit sub presiune, supus unui tratament special si 
uscat la 7-10% umiditate, pina la cea mobiliera.

10 buc.
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Descriere Cant.

Cos de gunoi
Cosul va fi  constituit din: baza metalica, carcasa metalica, minere. Cos din metal de forma patrata, cu inserție metalică 
galvanizată, cu 2 minere, necesita a fi  realizat sub forma de carcasă metalică, constituită din brîuri verticale cu lățimea nu mai 
mica de 25 mm, fi xate cu jante, pe o bază metalică rotundă cu 4 picioare.
Dimensiuni minime:D=570 мм, Н=790 мм, diminsiuni minime ale cosului: D=430mm, Н=580 mm
Elementele din metal vor fi  acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior.

5buc.

Complex de joacă
Complex de joacă destinat copiilor de virsta prescolara de la 3 ani. 
Complexul de joaca trebuie sa includa turn cu acoperis, tobogan, scara, podet alpinism si rama pentru leagan dublu, realizata 
din 2 stilpi de sprijin din metal cu diametrul de cel putin 57mm si cu teava cu profi l minim de 60х40х3mm, cu elemente de fi xare 
pentru două suspensii cu profi lul țevii de cel putin 20mm, stâlp din teava cu diametrul de cel putin Ø 4mm. 
Stîlpii din lemn necesita a fi  de formă patrata cu dimensiuni de cel puțin 90x90mm Intru evitarea pătrunderii apei provenita din 
precipitaţii acestea vor fi  acoperiti cu capace din plastic urmind a fi  prevazut dispozitiv metalic care va fi  betonat. Pentru a spori 
rigiditatea constructiei, podeaua necesita a fi  ralizata din placaj rezistent la umiditate, antiderapant, cu grosimea nu mai putin 
de 15mm si va fi  montata pe platforma care la rindul sau se fi xeaza in adînciturile stilpilor de sprijin. Toate elemente din lemn si 
placaj necesita a fi  minutios prelucrate, slefuite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina. 
Acoperisul si arcele decorative trebuie sa fi e realizate din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea nu mai putin de 12mm, 
bordurile toboganului vor fi  realizate din placaj rezistentl la umiditate, cu grosimea de cel putin 18mm iar plăcile laterale ale 
turnului necesita a fi  realizate din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea nu mai putin de 15мм. Toboganul va fi  realizat din 
fi bra din sticla armata, cu grosimea nu mai putin de 4 mm. Suporturile laterale necesita a fi  de inaltimea minima de 110 mm. 
Toboganul trebuie sa dețină: platforma de pornire cu bară de protectie cu diametru de cel putin Ø 33 mm care să determine 
copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. Scaunele pentru leagan trebuie sa fi e realizate din placaj rezistent 
la umiditate, cu lanturi galvanizate. Materiale: placaj laminat rezistent la umiditate nu mai jos de categoria 1, confectionat din 
furnir slefuit, cu rezistenta sporita la umiditate, lipit cu clei ce detine clasa de emisie E 1.Toate elementele din metal necesita a 
fi  acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior. Intru evitarea pătrunderii 
precipitaţiilor acestea sunt acoperite cu capace din plastic.

1buc.

Complex de joaca
Complex de joaca destinat copiilor cu virsta de la 5 pina la 12 ani. Complexul va contine: turn dublu cu inaltimea diferita a 
podelelor (1200-1250mm si 1500-17500mm), trei panouri de tip “geamulet”, 1 acoperis, tobogan spirala, tobogan drept, scara, 
leagan dublu, masa cu doua scaune si nisipiera. Stîlpii din metal necesita a fi  de formă patrata cu dimensiuni de cel puțin 
90x90mm, grosime minima 3mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenita din precipitaţii aceştia trebuie sa fi e acoperiţi cu 
capace de plastic. Partea inferioara a stilpilor necesita a fi  fi xata cu dispozitive metalice care urmeaza a fi  betonate.Pe stilpi este 
necesar a fi  realizat un carcas metalic pe care se va instala platforma turnului.Platforma turnului trebuie să fi e de forma patrata, 
realizată din placaj laminat antiderapant și rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 18mm. Acoperisul turnului va fi  
realizat din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea nu mai putin de 12 mm.Balustrada scarii trebuie sa fi e realizata din teava 
cu diametrul minim 33mm.Toate elemente din lemn trebue sa fi e din placaj rezistent la umiditate si prelucrate minutios, uscate, 
lustruite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente. Toboganul trebuie sa fi e realizat din fi bra din sticla armata cu 
grosimea nu mai putin de 4 mm. Suporturile laterale necesita a fi  cu inaltimea minim de 110 mm.Toboganul trebuie sa includa: 
platforma de pornire cu bară de protectie cu secțiunea decel putin Ø 33 mm care să determine copilul să se așeze, bandă de 
accelerare și porțiune de frînare. Toboganul spiralava fi  realizat din fi bra din sticla, cu grosimea nu mai putin de 4 mm si suporturi 
laterale cu inaltimea nu mai putin de 120 mm si urmeaza a fi  instalat la nivelul superior. Toboganul spiral trebuie sa dețină 
platforma de pornire cu bară cu secțiunea de Ø 33 mm care să determine copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de 
frînare.Toboganul urmeaza a fi  fi xat pe teava de sprijin cu diametrul de cel putin 133mm, care preventiv necesita a fi  instalata pe 
dispozitiv metalic betonat. Treptele urmeazaa fi  realizate din placaj laminat antiderapant și rezistent la umiditate, cu grosimea de 
cel puțin 24mm. Suporturile laterale pentru fi xarea treptelor trebuie sa fi e confectionate din placaj laminat rezistent la umiditate, 
cu grosimea minim 35mm. Toate tevile si balustradele necesita a fi  prelucrate si acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina.
Scaunele pentru leagan trebuie sa fi e realizate din placaj rezistent la umiditate, cu lanturi galvanizate. Scaunele si masa necesita 
a fi  confectionate din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 30 mm. Bordurile laterale ale nisipierei trebuie sa fi e 
realizate din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 18 mm.Dimensiunile complexului trebuie sa fi e nu mai putin 
de 5800mmx5100mmx3700mm.

1buc.

Dale din cauciuc (dale elastice).
Pavimentele elastice pentru exterior vor fi  realizate dintr-o mixtura de granule din anvelope uzate si liant poliuretanic.Granulele 
vor fi  colorate pe toata grosimea. Marginile superioare necesita a fi  rotunjite. Partea de dedesubt trebuie sa detina picioruse de 
sprijin care faciliteaza scurgerea rapida a apei si ventilatia.Dimensiuni minime /1 bucata :50cm/50cm/2,5cm.

18 m2
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Cererea ofertelor de prețuri 365-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a 
USMF «Nicolae Testemițanu»

2. IDNO: 1003600162881

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri 

4. Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile de laborator

5. Cod CPV: 33696500-0

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Reactivilor și consumabilelor de laborator
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară 
a USMF «Nicolae Testemițanu»

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală.

[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 

solicitate
Unitatea 

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

Lotul 1. Reactivi, consumabile și piese de schimb 
pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (sistem închis)

33696500-0 AST/GOT ml 1250

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 
2 U/L Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coefi  
cientul de variaţie extraserial ≤ 1.5 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set. Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai 
mic de 12 luni
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

33696500-0 ALT/GPT ml 1250

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 
4,0 U/L Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 1,5 Coefi  
cientul de variaţie extraserial ≤ 1.0 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 ALP-AMP ml 500

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x20ml
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 
3,0 U/L Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 3,0 Coefi  
cientul de variaţie extraserial ≤ 3.0 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 α-AMYLASE DIRECT ml 800

Ambalaj standard pentru A15 set 8fl .x20ml
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Cinetică CNP-G3. Reagenti: Lichid Stabil, gata 
pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de 
detecţie pentru set ≤ 33 U/L Coefi  cientul de variaţie 
intraserial ≤ 5,0 Coefi  cientul de variaţie extraserial 
≤ 8.0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l 
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

33696500-0 BILIRUBIN (TOTAL) ml 1250

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec 
. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 
1,3 mkmol/L Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 5,0 
Coefi  cientul de variaţie extraserial ≤ 5,0 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 BILIRUBIN (DIRECT) ml 1250

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. 
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set 
≤ 1,8 mkmol/L Coefi  cientul de variaţie intraserial 
≤ 0,03 Coefi  cientul de variaţie extraserial ≤ 0,01 
Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l 
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni

33696500-0 CALCIUM- ARSENAZO ml 500

Ambalaj standard pentru A15 set 10fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo 
III Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set 
≤ 0,01 mmol/l Coefi  cientul de variaţie intraserial 
≤ 0,3 Coefi  cientul de variaţie extraserial ≤ 0,3 
Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l 
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

33696500-0 CHOLESTEROL ml 500

Ambalaj standard pentru A15 set 10fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set 
≤ 0,08 U/L Coefi cientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 
Coefi cientul de variaţie extraserial ≤ 2.5 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania). Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 CREATININE ml 1000

Ambalaj standard pentru A15 set 10fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică Jaff  e fără 
deproteinizare. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata 
pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie 
pentru set ≤ 15 mkmol/l Coefi  cientul de variaţie 
intraserial ≤ 0,05 Coefi  cientul de variaţie extraserial 
≤ 0.05 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l 
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni

33696500-0 γ-LUTAMILTRANSFERASE 
(γ-GT) ml 250

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x50ml
Reagenti: Lichid stabil, gata pentru folosire. Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

33696500-0 GLUCOSE ml 1500

Ambalaj standard pentru A15 set 10fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. 
Reagenti: Lichid stabil, gata pentru folosire. 
Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set 
≤ 0,1 mmol/l Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 7,0 
Coefi  cientul de variaţie extraserial ≤ 3,0 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 IRON-FERROZINE ml 750

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică cu ferozin. 
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 
0,9 mcmol/l Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 3,0 
Coefi  cientul de variaţie extraserial ≤ 4,0 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 PROTEIN (TOTAL) ml 500

Ambalaj standard pentru A15 set 10fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 
5,0 g/L Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 0,1 Coefi  
cientul de variaţie extraserial ≤ 0,15 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai 
mic de 12 luni
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

33696500-0 TRIGLYCERIDES ml 750

Ambalaj standard pentru A15 set 10fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenti: 
Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent 
Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l 
Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 3,5 Coefi  
cientul de variaţie extraserial ≤ 3,0 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 UREA/BUN-UV ml 1250

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze 
UV. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 
0,3 mmol/L Coefi  cientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 
Coefi  cientul de variaţie extraserial ≤ 3.5 Interferenţe: 
Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-
trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane compatibele 
cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem 
Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de 
producător. Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj 
trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe 
etichetele componentelor incluse în set.Termenul de 
valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai 
mic de 12 luni

33696500-0 URIC ACID ml 1200

Ambalaj standard pentru A15 set 10fl .x50ml
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. 
Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set 
≤ 4,2 mcmol/L Coefi  cientul de variaţie intraserial 
≤ 0,1 Coefi  cientul de variaţie extraserial ≤ 0,15 
Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l 
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni



85

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

33696500-0 CHOLESTEROL LDL 
DIRECT ml 880

Ambalaj standard pentru A15 set 4fl .x20ml
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Cu protecția selectivă a colesterolu lui LDL.Fără 
sedimentare Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie 
pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coefi  cientul de variaţie 
intraserial ≤ 1,5 Coefi  cientul de variaţie extraserial 
≤ 1.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l 
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni

33696500-0 CHOLESTEROL HDL 
DIRECT ml 880

Ambalaj standard pentru A15 set 4fl .x20ml
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL.Fără 
sedimentare Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru 
folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie 
pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coefi  cientul de variaţie 
intraserial ≤ 1,5 Coefi  cientul de variaţie extraserial 
≤ 2,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l 
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Flacoane 
compatibele cu analizatorul biochimic automat 
A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat 
şi etichetat de producător. Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod 
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor 
incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe 
ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni

33696500-0
BIOCHEMISTRY 
MULTICALIBRATOR 
CALIBRATOR (HUMAN)

ml 15

Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x5ml.
Ser uman cu 40 de parametri ( include ) : Alfa-
Amilaza (alfaAmilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. 
Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu – m.d. 
Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine……

33696500-0
BIOCHEMISTRY 
CONTROL SERUM 
(HUMAN) I

ml 75 Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x5ml.

33696500-0
BIOCHEMISTRY 
CONTROL SERUM 
(HUMAN) II

ml 75 Ambalaj standard pentru A15 set 5fl .x5ml.

33696500-0 ARM BEARING SET buc 1 Set de rulmenți compatibil cu A15

33696500-0 MICROPROCESSOR PCB 
COOLING FAN buc 2 Compatibil cu A15

33696500-0 Garnitură pentru pompă buc 1 Compatibilă cu A15

33696500-0 Lampă 6v 10wt buc 1 Compatibilă cu A15
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

33696500-0 CONCENTRATED SYSTEM 
LIQUID ml 1000 Solutie anorganică în ambalaj de 1x1000ml 

compatibilă cu A15

33696500-0 CONCENTRATED 
WASHING SOLUTION ml 100 Solutie anorganică în ambalaj de 1x100ml, 

compatibilă cu A15

33696500-0 WASHING SOLUTION ml 1000 Solutie anorganică în ambalaj de 1x1000ml, 
compatibilă cu A15

33696500-0 REACTION ROTOR buc 450 Rotor de metacrilat 120 celule, în seturi a cîte 10 buc, 
compatibil cu A15

33696500-0 SAMPLE WELS buc 4000 Cupă de polistirol pentru probe 24,9x13,5mm, cu 
volum de 2ml, compatibilă cu A15

Lotul 2. Reactivi şi material de control pentru Analizatorul de urină DIRUI H-500

33696500-0

H 11 (Blood, 
Urobilinogen, Bilirubin, 
Protein, Nitrat, Ketones, 
Ascorbic acid, Glucose, 
pH, Density, Leucocytes)

set 100 În ambalaj de 100 teste. Compatibil cu analizatorul 
de urină H-500. Certifi cat de calitate ISO

33696500-0 Control urina Normal set 3 În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de 
urină H-500. Certifi cat de calitate ISO

33696500-0 Control urina Patologic set 3 În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de 
urină H-500. Certifi cat de calitate ISO

Lotul 3. Reactivi, consumabile și piese de schimb pentru Analizatorul hematologic PCE-210

33696500-0 Soluţie de lizare buc 11

Pentru aprecierea a 18 parametri hematologici
În ambalaj solicitat de 500 ml
Certifi cate obligatorii CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 
9001:2000, certifi cate de analiză

33696500-0 Soluţie de diluare buc 12

Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LY, MO, 
GR, LY%, MO%, GR%) 
În ambalaj solicitat de 20 l
Certifi cate obligatorii CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 
9001:2000, certifi cate de analiză

33696500-0 Soluţie de spălare buc 1
În ambalaj solicitat de 5 l
Certifi cate obligatorii CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 
9001:2000, certifi cate de analiză

33696500-0
Diaclean Gell 
(Hipoclorid) 
0, 5%

litru 1 Certifi cate obligatorii CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 
9001:2000, certifi cate de analiză

33696500-0 Set de control pentru 
PCE 3 Diff set 4

În ambalaj solicitat de 4ml x 3unit
Certifi cate obligatorii CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 
9001:2000, certifi cate de analiză

33696500-0 Pompă pentru PCE-210 buc 3 Compatibil cu analizatorul PCE-210

33696500-0 Baterie PCE-210 buc 1 Compatibil cu analizatorul PCE-210

33696500-0 Şleif PCE-210 buc 1 Compatibil cu analizatorul PCE-210

33696500-0 Motor PCE 210 buc 1 Compatibil cu analizatorul PCE-210

33696500-0 Supapă de cauciuc p/u 
seringa de diluient buc 1 Compatibil cu analizatorul PCE-210

33696500-0 Supapă de cauciuc p/u 
seringa de lizare buc 1 Compatibil cu analizatorul PCE-210

33696500-0 Supapă de cauciuc p/u 
seringa de probă buc 1 Compatibil cu analizatorul PCE-210

33696500-0 Valvă solenoid cu 3 
canale PCE-210 buc 1 Compatibil cu analizatorul PCE-210
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Cerinţe generale: 

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

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

3.  Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator și deservirea tehnică al analizatorului se va efectua de către furni-
zorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fi e com-
patibil cu aparatul (sistem închis).

5.  Stripurile să fi e detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cîte un godeu. Să fi e posibil de a testa 
cîte o probă. În set să fi e prezenţi toţi reagenţii pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj 
suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape. Durata efectuării reacţiei să fi e cît mai mică. Sensibilitatea 
maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standardele după deschidere 
să fi e stabile. Să fi e prezent la fi ecare lot certifi catul analitic de la producător. 

6. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniari-
tatea, specifi citatea, reproductubilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind 
modul de utilizare să fi e prezentate inclusiv în limba de stat. 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: De la data semnării contractului, 
la comanda benefi ciarului, la sediul autorității contractante.

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

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

1 Oferta Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Obligatoriu

2
Certifi cat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

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

3 Licența de activitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Obligatoriu

4 Informații generale despre ofertant Original. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Obligatoriu

5 Autorizare de distribuţie de la producător Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Obligatoriu

6 Declaraţie de conformitate de la producător Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Obligatoriu

7 Certifi cate de calitate CE, ISO Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei 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: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a 
USMF “Nicolae Testemițanu”

b) Adresa: mun.Chișinău, str.31 August 1989, 137A

c) Tel: 022-20-56-18

d) Fax: 022-24-06-90
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e) E-mail: clinica@ms.md

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Capmoale Veronica, economist coordonator.

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: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)] IMSP 
Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF «Nicolae Testemițanu», et.3, 
bir.306. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

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

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 250000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 366-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul Psihoneurologic s. Bădiceni r. Soroca

1. IDNO: 1007601000883

2. Tip procedură achiziție: Cerere ofertelor de preț

3. Obiectul achiziției: Produse alimentare

4. Cod CPV: 15800000_-_6_
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionări: Produse alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Internatului Psihoneurologic Bădiceni
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate Cantitatea Unitatea de 
măsură

Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

Termenul de livrare 

1
03212100-1

Cartofi  3000 Kg

Proaspeți .În saci, calitativi de mărime medie, nu 
mai mică de 5 cm.
Odata în două săptămîni cite o tonă la comanada 
benefi ciarului

2 15800000-6 Varza 1000 Kg

Proaspătă .În saci, calitativi de mărime medie, nu 
mai mică de 15 cm
O data în două săptămîni cite 500 kg la comanada 
benefi ciarului.

3
03222321-9

Ciapa 1000 kg

Proaspeți .În saci, calitativi de mărime medie, nu 
mai mică de 5 cm
O data în două săptămîni cite 500 kg la comanada 
benefi ciarului

4 03221112-4 Morcov 1000 Kg

Proaspăt .În saci, calitativi de mărime medie, nu 
mai mică de 5 cm
O data în două săptămîni cite 500 kg la comanada 
benefi ciarului

5
03221111-7

Mere 2000 Kg
Proaspte .În saci, calitativi de mărime medie, nu 
mai mică de 5 cm.
O data în două săptămîni cîte o tonă.

6 03221400-0 Varză murată 500 kg O data în două săptămîni cîte 250 kg la comanada 
benefi ciarului.

7
03221111-7

Sfeclă roșie 1000 Kg

Proaspătă .În saci, calitativi de mărime medie, nu 
mai mică de 10 cm. 
O data în două săptămîni cite 250 kg la comanada 
benefi ciarului.

8
15800000-6

Ridichie neagră 1000 kg

Proaspătă .În saci, calitativi de mărime medie, nu 
mai mică de 10 cm . 
O data în două săptămîni cite 250 kg la comanada 
benefi ciarului
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5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: _Internatul Psihoneurologic 
Bădiceni luna aprilie -iunie

6. 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 copia Da

2 Certifi cat de înregistrare a gospodărie țărănească copia Da

3 Patenta de întreprinzător Copia Da

4  Certifi cat /certifi cat de inofensivitate La momentul realizării mărfi i Da

5 Informaţii generale despre ofertant Original Da

7. 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: Internatul Psihoneurologic s. Badiceni 

b) Adresa: _s.Bădiceni r.Soroca

c) Tel: 023041223__________

d) Fax: 023041523__________

e) E-mail: internatbad@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Tîltu Cristina-responsabil de achiziții.

8. 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: 10.04.2017.

- pe adresa: Internatul Psihoneurologic s. Bădiceni

- Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț fără TVA pe pozitii.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

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: 53000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 367-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Gimnaziul Rubleniț, r-nul Soroca

2. IDNO: 1013620000560

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: servicii de proiectare pentru elaborarea documentației la construcția a 6 
clase și a sălii de sport la gimnaziu

5. Cod CPV: 71322000 -1

6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării servicii de proiectare pentru 
elaborarea documentației la construcția a 6 clase și a sălii de sport la gimnaziu

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor IP Gimnaziul Rublenița, r-nul Soroca 
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[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 71322000-1
servicii de proiectare pentru elaborarea 
documentației la construcția a 6 clase și 
a sălii de sport la gimnaziu

Proiect 1 Conform listei cantităților de lucrări

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 60 zile de la data încheerii 
contractului.

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. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

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

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

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

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

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

9. 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: IP Gimnaziul Rublenița 

b) Adresa: Satul Rublenița, raionul Soroca

c) Tel: 23051140

d) Fax: ______________

e) E-mail: gimnaziulrublenita@mail.ru 

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Catan Alina - director

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: 13.04.2017.

- pe adresa: Satul Rublenița, raionul Soroca, 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

13.  Garanția pentru ofertă: 

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

- Garanție bancară 

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: 133250,0 Lei
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Cererea ofertelor de prețuri 368-op/17

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

2. IDNO: 1007601005316

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri .

4. Obiectul achiziției: Procurarea produselor alimentare. 

5. Cod CPV: 15800000 - 6

Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării: Produselor alimentare 
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităților : Primăria s. Carahasani, r-ul Ștefan - Vodă 
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul 
de stat, 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 15821200-1 Biscuiți cu lapte kg 215 Ambalat în cutii a cîte 5,0 kg

2 15821200-1 Biscuiți cu ovăs kg 228 Ambalat în cutii a cîte 3,5 kg

3 15821200-1 Biscuiți nefi s kg 200 Ambalat în cutii a cîte 5,0 kg

4 15870000-7 Borș clasic pac 136 Ambalaj a cîte 0,1 gr

5 15542000-9 Brînză de vaci 9% kg 380 Ambalat în pungă a cîte 5,0 cu grăsimea de 9 %

6 15841100-5 Cacao Pudra pachete 20 Calitate superioară ambalat a cîte 0,1 gr

7 15111100-3 Carne de vită kg 120 Calitate superioară fără os, congelată, dezosată

8 15113000-3 Carne de porc kg 150 Calitate superioară fără os,congelată, dezosată

9 15550000-8 Cașcaval cu cheag tare 
45%-50% kg 112 Calitate superioară,ambalat a cîte 5 kg

10 15863200-7 Ceai negru natural kg 17,50 Calitate superioară ambalat la kg

11 15500000-3 Chefi r 2,5% litri 630 Ambalat în pachet de polietelină a cîte 0,5 litre

12 15625000-5 Crupă de mei kg 172 Calitate superioară I ambalată a cîte 1kg

13 15851000-8 Crupă de porumb kg 170 Calitate superioară I ambalată a cite 1 kg

14 15613300-1 Crupă de arnăut kg 175 Calitate superioară I ambalată a cîte 1kg

15 15613300-1 Crupă de arpacaș kg 20 Calitate superioară I ambalată a cîte 1 kg

16 15625000-5 Crupă de griș kg 170 Calitate superioară I ambalată a cîte 1 kg

17 03211000-3 Crupă de grîu kg 170 Calitatea superioaă I ambalată a cîte 1 kg

18 03211400-7 Crupă de orz kg 122 Calitate superioară I ambalată a cîte 1 kg

19 15821200-1 Covrigi ovali mășcați kg 200 Calitate superioară I ambalaj a cîte 5kg

20 15612100-2 Făină de grîu kg 530 Calitate superioară I ambalată a cîte 50 kg

21 15870000-7 Frunză de dafi n pachete 50 Ambalaj a cîte 20 gr
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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

22 15613380-5 Fulgi de ovăs kg 124 Calitate superioară I ambalată a cîte 1 kg

23 15332410-1 Fructe uscate în asorti-
ment (mere prune pere) kg 200 Standard de referință și cerințele conform normelor 

și regulilor sanitare

24 15842300-5 Halva kg 110 Calitate superioara I ambalată a cîte 5kg cu adaos de 
nucușoara și cacao

25 03211900-2 Hrișcă kg 170 Calitate superioară I ambalată a căte 1kg

26 15511600-9 Lapte condensat kg 100 Ambalat în cutii JB a cîte 0,370 kg

27 15511100-4 Lapte pasterizat 2,5% litri 1060 Ambalat în pungă de polietilenăa a cîte 1litru

28 15511000-3 Lapte covăsit 4% litri 400 Ambalat în pachete de polietilenă a cîte 0,500 litri

29 03222210-8 Lamîi kg 30 Calitate superioară ecologic pură

30 15332200-6 Magiun de fructe kg 110 Calitate superioară I ambalat în cutii de 12 kg

31 03221220-4 Mazăre conservată buc 125 Calitate superioară I ambalat în borcane a cîte 0,7 kg

32 03221220-4 Mazăre șlefuită kg 172 Calitate superioară I ambalat a cîte 1 kg

33 15842300-5 Napolitane kg 9 Calitate superioară ambalat a cîte 3 kg

34 15614100-6 Orez kg 174 Calitate superioară I șlefuit întreg ambalat a cîte 1 kg 

35 03142500-3 Ouă buc 2480 De masă dietice categoria B cu greut. nu mai mica de 
63 gr

36 15112000-6 Piept de găină kg 375 Calitate superioară congelată dezosată, ambalat a 
cîte 5 kg 

37 15112000-6 Pulpă de găină kg 430 Calitate superioară I congelată dezosată ambalat a 
cîte 5 kg 

38 15221000-3 Pește congelat kg 435 Calitate superioară I ambalat a cîte 10kg fără cap 
mașcat

39 15331400-1 Porumb conservat buc 60 Calitate superioară I ambalat în cutii JB a cîte 0,390 gr

40 15331427-6 Pastă de roșii 25% borcane 88 Calitate superioară I ambalat în borcane cu greutatea 
0,7 gr

41 15872100-2 Piper negru macinat kg 4,5 Calitate superioară ambalaj a cîte 0,2 gr

42 15872400-5 Sare iodată kg 91 În pachete de polietilenă a cîte 1 kg 

43 15512000-0 Smintînă 20% kg 148 Din lapte dulce în pahar a cîte 0,4gr calitate 
superioară

44 15842300-5 Stafi de kg 19 Calitate superioară I ecologică pură

45 15321000-4 Suc din fructe litri 96 Calitate superioară I ambalat în borcane a cîte 3 litri

46 15321000-4 Suc natural tetrapac litri 300 Calitate superioară I ambalat pachete a cite 2 litre 
tetrapac

47 15821200-1 Turte dulci kg 196 Calitate superioară cu aromă de zmeură ambalate a 
cîte 4 k

48 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui litri 383 Calitate superioară dezotorizat și rafi nat ambalaj a 
cîte 5 litri

49 15530000-2 Unt de vaci 72,5% kg 100  Țărănesc din smîntînă dulce ambalaj în pachete a 
cîte 0,200gr

50 15831000-2 Zahar tos kg 542 Din sfeclă calitate superioară ambalat la sac a cîte 50 kg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 
 de la 01 aprilie pînă la 31 decembrie 2017.
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 Oferta de prețuri. Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului (original) Obligatoriu

2 Extras din registru de stat Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului (original) Obligatoriu

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

4  Certifi catului de înregistrare. Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului (original) Obligatoriu

5 Certifi cat de la I.F.S. privind lipsa restanțelor Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu

6 Ultimul raport fi nancir Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu

7 Certifi catele de confi rmare a produselor 
alimentare și pentru produsele lactate.

Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului . Obligatoriu

8 Autorizație sanitar – veterinară pe unitate de 
transport.

Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului . Obligatoriu

9 Autorizație sanitar – veterinară de funcționare a 
agentului economic Original eliberat de participant Obligatoriu

10 Certifi cat de deținere a abatorului sau contact cu 
asemenea abator

Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului . Obligatoriu

11 Lista fondatorilor operatorilor economici Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu

12 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere.

Confi rmat prin ștampilă și semnătura 
ofertantului . 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.Carahasani .
b) Adresa: s.Carahasani, r-ul Ștefan – Vodă str. Alexandru cel Bun, sediul Primariei .
c) Tel: 0242 42 243 ; 0 242 42 238
d) Fax: 0 242 42 243
e) E-mail: natalia.jidulea@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Natalia Jidulea - contabil

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate: 
- pînă la: 11:00.
- pe: 10.04.2017.
- pe adresa:, s.Carahasani, r-ul Ștefan – Vodă, str Alexandru cel Bun, sediul Primăriei . 
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 
 13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor .

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 220700,00
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Cererea ofertelor de prețuri 369-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria com. Pelinia, r-ul Drochia

2. IDNO: __1007601009244___

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Reparatia scenei si a teritoriului din Parcul s. Pelinia r-ul Drochia

5. Cod CPV: : 45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

 Reparatiei scenei si a teritoriului din Parcul s. Pelinia r-ul Drochia
[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilor Primariei com. Pelinia, r-ul Drochia
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_ Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

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 45453000-7 Reparatia scenei si a teritoriului din 
Parcul s. Pelinia r-ul Drochia proiect 1 Conform caietului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni]
 31.05.2017

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 30.09.2017____

13. Locul executării lucrărilor: scena si teritoriul din Parcul s. Pelinia r-ul Drochia

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: _pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic pret

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

3
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

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

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

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria com. Pelinia, r-ul Drochia
b) Adresa: Primaria com. Pelinia, r-ul Drochia, str, Stefan cel Mare 123.
c) Tel: 025259603
d) Fax: ______________
e) E-mail: primpelinia@mail.ru
f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Postica Irina

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: primpelinia@mail.ru

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 11:00
- pe:13.04.2017
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 

depunere a ofertelor] Primaria com. Pelinia, r-ul Drochia, str, Stefan cel Mare 123

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: 217000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 370-op/17

Denumirea autorităţii contractante: DIRECŢIA DE ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT BRICENI

Tip procedură achiziţie:Cerere a ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției: Reparatia capitala la gimnaziului din s. Corjeuti, raionul Briceni.

Cod CPV: 45453000-7 

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specifi cată 

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul 
Achiziţiilor Publice

În scopul achiziţionării “Reparatia capitala la gimnaziului din s. Corjeuti, raionul Briceni.”

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare-Cumpărător), pentru perioada bugetară: 
2017 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget de Stat

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Lucrări:

Listă: Lucrări şi specifi caţii tehnice

Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

Capitolul 1. UTILAJUL TEHNOLOGIC

1 45453000-7 Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l 
montata pe console fi xate in perete buc 1,00 SE44A

Capitolul 2. MONTAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC

Capitolul 2.1. Utilajul sanitaro - tehnic

2 45453000-7
Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l 
si greutatea de 44 kg,, montata pe console fi xate in 
perete 

buc 1,00 SE44A

 3 45453000-7 Filtru pentru apa potabila, cu mufe fi letata pentru 
montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1” - 2” buc 1,00 SE56A

Capitolul 2.2. Utilajul electric

4 45453000-7
Cablu, fi xare cu scoabe aplicate, fi sii cu instalarea 
cutiilor de ramifi catie, cu 2-4 fi re, sectiunea fi rului 
pina la 16 mm2 (VVG 3x1,5)

100 m 0,46 08-02-401-1

 5 45453000-7
Cablu, fi xare cu scoabe aplicate, fi sii cu instalarea 
cutiilor de ramifi catie, cu 2-4 fi re, sectiunea fi rului 
pina la 16 mm2 (VVG 3x2,5)

100 m 0,18 08-02-401-1

 6 45453000-7 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 100 m 0,64 08-02-390-1

 7 45453000-7 Cutie de ramifi care pe perete (У 196) buc 3,00 10-08-019-01

 8 45453000-7 Cutie de instalare pentru aparate (У 197) buc 3,00 10-08-019-01

 9 45453000-7 Priza de fi sa tip neingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,03 08-03-591-9

 10 45453000-7 Intreruptor semietansat si etansat 100 buc 0,03 08-03-591-3

 11 45453000-7
Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane 
suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in 
corp de iluminat, 2

100 buc 0,03 08-03-594-13
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 12 45453000-7 Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 
instalatie inchisa (UZO 16 A) 100 buc 0,01 08-03-591-5

 13 45453000-7
Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii 
pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-
29/1/B16)

buc 1,00 08-03-526-1

 14 45453000-7 Tablou distributie 4 module buc 1,00 10-08-019-01

Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII 

Capitolul 3.1. GRUP SANITARO - IGIENIC

Capitolul 3.1.1. Lucrari generale de constructii

Capitolul 3.1.1.1. Lucrari auxiliare

15 45453000-7 Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, 
cutii, rulou, masti, etc.) m2 13,50 RpCO56A

 16 45453000-7
Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu 
prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de 
santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 

m3 7,52 CD64A

Capitolul 3.1.1.2. Fundatia

17 45453000-7

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 
II.

100 m3 0,54 TsC02B1

 18 45453000-7

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
in pamint cu umiditate naturala aruncarea in 
depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu

m3 10,24 TsA01B1

 19 45453000-7

Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, 
inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in 
imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 
1 strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de 
mastic

m2 84,00 RpCE02A

 20 45453000-7

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 21,00 CB02A

 21 45453000-7 Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri 
de sprijin, preparat manual pe santier m3 54,00 CA09B

 22 45453000-7

Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat manual conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton simplu clasa.... 

m3 10,80 CA03F02

 23 45453000-7
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale 
cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor 
pina la 3 kg/mp

kg 116,22 CC03A

Capitolul 3.1.1.3. Acoperis

24 45453000-7 Montarea capriorilor cu tratament antiseptic m3 2,18 CE41A

 25 45453000-7

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 
(24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele 
resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 

m2 65,00 CE30A

 26 45453000-7 Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) 
pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) m2 65,00 CE07A
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 27 45453000-7

Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din 
placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi 
din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe 
suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %

m2 54,00 IzF10F

 28 45453000-7
Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub 
stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau 
amprentate

m2 54,00 CE17A

 29 45453000-7
Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau 
PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profi luri din 
lemn - stresina

m2 11,30 CK28C

Capitolul 3.1.1.4. Рereti

30 45453000-7
Executarea strapungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 
cm grosime

buc 3,00 RpCU05D

 31 45453000-7
Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu 
prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de 
santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 

m3 24,08 CD64A

 32 45453000-7

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu 
clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3 5,40 CA03A

 33 45453000-7
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale 
cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor 
pina la 3 kg/mp

kg 58,11 CC03A

 34 45453000-7

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

m2 218,20 CF15A

 35 45453000-7 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor Betoncontact m2 57,30 CN53A

 36 45453000-7

Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli 
fi ne pe termoizolant (sisteme cu fi xare rigida a 
termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu 
placa de polistiren cu fi nisarea glafurilor EPS 50mm

m2 57,30 IzF54B

 37 45453000-7 Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Gleta” intr-
un strat, la pereti exteriori la fatade m2 57,30 CN54B

 38 45453000-7 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate 
manual. cu amestec “Coroed” la pereti m2 57,30 CF30A

 39 45453000-7 Diverse lucrari - adaos de colorant, material 
hidrofug, etc. kg 0,69 CF17D

 40 45453000-7 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor m2 160,90 CN53A

 41 45453000-7

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

m2 160,90 CI06C

 42 45453000-7 Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - 
cornier perforat m 65,10 CK26D

 43 45453000-7
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 
montate in zidarie

buc 3,00 CL20A
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 44 45453000-7
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete 
verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu 
imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

m2 57,30 CB14A

Capitolul 3.1.1.5. Tavane

45 45453000-7
Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa 
metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, 
in incaperi cu inaltimea pina la 4 m

m2 49,50 CK52A

 46 45453000-7 Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 57,00 CK18B

Capitolul 3.1.1.6. Раrdoseli

47 45453000-7
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fi n gr. 6 cm

m2 49,50 CG01A K= 2

 48 45453000-7
Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv 
stratul suport din adezivi (amestec uscat), 
dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm

m2 49,50 CG47C

 49 45453000-7 Elemente liniare din placi din gresie ceramica 
aplicate cu adeziv m 30,00 CI14A

Capitolul 3.1.1.7. Articole de tamplarie

50 45453000-7
Confectii metalice diverse din profi le laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton

kg 126,90 CL18A

 51 45453000-7

Pereti din panouri usoare, din tabla profi lata cu 
termoizolare, de tip “ Sandwich” montate pe rigle 
metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: 
dispuse in fata riglelor. 

m2 46,50 CD73A

 52 45453000-7

Usi confectionate din profi luri din mase plastice 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,90 x 2,10 - 
14 un.)

m2 26,46 CK25A

 53 45453000-7

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( 1,5 x 
1,5 - 2 un.)

m2 4,50 CK23C

Capitolul 3.1.1.8. Soclu

54 45453000-7
Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla 
solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete 
orizontale

m2 21,00 IzF50A

 55 45453000-7

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

m2 21,00 CI06C

Capitolul 3.1.1.9. Рereu

56 45453000-7

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
in pamint cu umiditate naturala aruncarea in 
depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu

m3 2,14 TsA01B1

 57 45453000-7 Strat de fundatie din pietris m3 2,14 TsC54C
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 58 45453000-7
Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, 
la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata 
direct pe un pat dinainte pregatit

m2 21,40 DA15A

 59 45453000-7
Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor 
prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 
0,100 mc/buc inclusiv

buc 4,00 DE16B

Capitolul 3.1.2. Retele ingineresti

Capitolul 3.1.2.1. Instalatii de apa rece si calda

60 45453000-7
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de 
protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind 
diametrul de 1 1/4”

buc 11,00
SA34B

 61 45453000-7
Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de 
locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm

m 40,70 SA17A

 62 45453000-7
Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de 
locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm

m 59,60 SA17A

 63 45453000-7
Bratara pentru fi xarea conductelor de alimentare cu 
apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, 
conductele avind diametrul de 3/4”

buc 90,00 SA38B

 64 45453000-7
Bratara pentru fi xarea conductelor de alimentare cu 
apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, 
conductele avind diametrul de 1”

buc 60,00 SA38C

 65 45453000-7

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 
pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul 
de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 
diametrul de 1/2”

buc 5,00 SD04A

 66 45453000-7

Efectuarea probei de etansare la presiune a 
instalatiei de apa calda sau rece executata din teava 
din policlorura de vinil tip greu sau din material 
plastic, avind diametrul de 16-110 mm

m 100,30 SF01C

 67 45453000-7
Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata 
din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-
75 mm

m 100,30 SF05C

Capitolul 3.1.2.2. Instalatii de canalizare

68 45453000-7
Executarea strapungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm 
grosime

buc 1,00
RCsU05G

 69 45453000-7

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

m 20,00 SB08E

 70 45453000-7
Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm

buc 24,00 SB09E

 71 45453000-7

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

m 1,20 SB08C

 72 45453000-7
Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 50 mm

buc 11,00 SB09C
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 73 45453000-7

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 
inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere 
din material plastic, montat pe console fi xate pe 
pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

buc 1,00 SC04A

 74 45453000-7
Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, 
din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau 
dreptunghiular, montat ingropat 

buc 10,00 SC08A

 75 45453000-7 Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din 
zidarie de caramida sau b.c.a. buc 3,00 SC09A

 76 45453000-7 Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, 
avind diametrul de 100 mm buc 2,00 SB24E

 77 45453000-7
Bratara pentru fi xarea conductelor de alimentare cu 
apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, 
conductele avind diametrul de 2”

buc 40,00 SA37F

 78 45453000-7

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a in-
stalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplas-
tifi ata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila 
teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

10 m 4,00 SF04A

Capitolul 3.2. ACOPERIS

79 45453000-7 Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. m 435,50 RpCI42A

 80 45453000-7 Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 
cu tratament antiseptic - прижимнаядоска m3 1,75 CE40A

 81 45453000-7
Streasina infundata, fara console aparente, din 
scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu 
latimea medie de 0,4 m

m2 186,50 CE31C

 82 45453000-7 Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete 
ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. m3 4,72 CN51D

 83 45453000-7 Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe. m3 4,72 CN50A

 84 45453000-7
Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei 
aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 
straturi de lac de ulei la dusumele

m2 186,50 CN16D

 85 45453000-7 Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 287,00 CE20A

 86 45453000-7 Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 148,50 CE22A

 87 45453000-7
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete 
verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu 
imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

m2 186,50 CB14A

Capitolul 3.3. IMPREJMUIRI L= 100m, poarta 5.0 x 2.15h

Capitolul 3.3.1. Lucrari terasamente

88 45453000-7
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profi lul taluzului, in teren mijlociu

m3 16,00 TsA20B

 89 45453000-7

Imprastierea cu lopata a pamintului afi nat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 
de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3 4,00 TsD01B

 90 45453000-7

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fi ecarui strat de pamint in parte, 
avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3 4,00 TsD04B
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

Capitolul 3.3.2. Fundatia

91 45453000-7 Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri 
de sprijin, preparat manual pe santier m3 12,00 CA09B

 92 45453000-7 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 
de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv kg 133,60 CC01A

 93 45453000-7 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 
de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv kg 291,60 CC01B

 94 45453000-7

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 56,00 CB02A

Capitolul 3.3.3. Imprejmuiri, pereu

95 45453000-7

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

m2 77,00 CF15A

 96 45453000-7

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard 
din rama de otelrotund fi xata pe stilpi din beton 
armat prefabricat montati la 2 m distanta interax 
prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama 
de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fi xati in 
beton turnat pe santier ( panou de gard Europlasa 
2,50 x 1,20 m, fi xata de stilpi metalice din teava 
60*60, inglobate in beton B15)

m 100,00 CO06B3

 97 45453000-7

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina 
a constructiilor metalice aferente utilajelor 
tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, 
platforme) cu un strat de grund de miniu de plumb, 
un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de 
email perclorvinilic

t 1,06 IzD11F

 98 45453000-7
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profi lul taluzului, in teren mijlociu

m3 5,00 TsA20B

 99 45453000-7
Strat de fundatie sau reprofi lare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara 
impanare si fara innoroire

m3 5,00 DA11C

 
100 45453000-7

Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, 
la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata 
direct pe un pat dinainte pregatit

m2 50,00 DA15A

 
101 45453000-7 Imprejmuiri metalice din otel profi lat, model 

obisnuit poarta centrala kg 220,33 CO07A

Capitolul 3.4. RETELE INGINERESTI

Capitolul 3.4.1. Canalizarea exterioara

102 45453000-7

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II

100 m3 0,67 TsC03B1

 
103 45453000-7

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata 
fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, 
subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren 
mijlociu

m3 13,60 TsA02B
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 
104 45453000-7

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

m3 1,64 AcF03A

 
105 45453000-7

Imprastierea pamintului afi nat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 
cm

100 m3 0,52 TsD02A1

 06 45453000-7

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg 
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 
grosime, exclusiv udarea fi ecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 0,52 TsD05A

107 45453000-7

Imprastierea cu lopata a pamintului afi nat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 
de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3 13,34 TsD01B

108 45453000-7

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fi ecarui strat de pamint in parte, 
avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3 13,34 TsD04B

109 45453000-7
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 
mm

m 98,10 AcA07B

Capitolul 3.4.2. Camin de vizita d= 1000 mm - 2 buc.

110 45453000-7

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II

100 m3 0,14 TsC03B1

111 45453000-7
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profi lul taluzului, in teren mijlociu

m3 1,56 TsA20B

112 45453000-7

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

m3 0,46 AcF03A

113 45453000-7

Imprastierea pamintului afi nat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 
cm

100 m3 0,04 TsD02A1

114 45453000-7

Imprastierea cu lopata a pamintului afi nat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 
de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3 2,70 TsD01B

 
115 45453000-7

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg 
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 
grosime, exclusiv udarea fi ecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 0,01 TsD05A

 
116 45453000-7

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa 
subterana 

m3 1,48 AcE13A
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 
117 45453000-7

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. 
Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform 
proiectului 

buc 2,00 AcE13A1

 
118 45453000-7

Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, 
orizontale,inclusiv tavane) cu amestec “Penetron” - 2 
straturi: suprafata neteda 

m2 6,28 IzF31A

 
119 45453000-7 Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 

pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,12 CD50A

 
120 45453000-7

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in 
elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 
cm

buc 3,00 RCsB21A

 
121 45453000-7 Strat de fundatie din piatra sparta m3 0,62 TsC54B

 
122 45453000-7

Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, 
la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata 
direct pe un pat dinainte pregatit

m2 6,16 DA15A

Capitolul 3.4.3. Hazna

123 45453000-7

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II

100 m3 0,48 TsC03B1

 
124 45453000-7

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profi lul taluzului, in teren mijlociu

m3 1,49 TsA20B

 
125 45453000-7

Imprastierea pamintului afi nat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 
cm

100 m3 0,30 TsD02A1

 
126 45453000-7

Imprastierea cu lopata a pamintului afi nat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 
de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3 7,45 TsD01B

 
127 45453000-7

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
-7executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 
1/4, inclusiv udarea fi ecarui strat de pamint in parte, 
avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3 7,45 TsD04B

 
128 45453000-7

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare 
cu mijloace clasice 

m3 0,57 CA02C

 
129 45453000-7

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fi n 

m2 5,72 CG01A

 
130 45453000-7

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

m2 -5,72 CG01A1 K=2

 
131 45453000-7

Montarea elementelor prefabricate din beton armat 
la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura 
din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, 
la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-
2,5 mc КЦД 20

buc 1,00 CP10B
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 
132 45453000-7

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fi n 

m2 3,14 CG01A

 
133 45453000-7

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

m2 -3,14 CG01A1 K=4

 
134 45453000-7

Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton 
cu “Hidrotex”, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire 
fi na: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B

m2 3,14 IzF30B

 
135 45453000-7

Montarea elementelor prefabricate din beton armat 
la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura 
din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, 
la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-
2,5 mc КЦД 20

buc 3,00 CP10B

 
136 45453000-7

Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton 
cu “Hidrotex”, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire 
fi na: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B

m2 18,37 IzF30B

 
137 45453000-7

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 
hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 
40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 
bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

m2 21,16 IzF04F

 
138 45453000

Montarea elementelor prefabricate din beton armat 
la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura 
din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, 
la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-
2,5 mc КЦП 20

buc 1,00 CP10B

 
139 45453000-7

Montarea elementelor prefabricate din beton armat 
la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura 
din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, 
la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 
0,2 mc inclusiv КЦО 1

buc 1,00 CP10A

 
140 45453000-7

Executarea strapungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 
cm grosime

buc 2,00 RCsU05F

 
141 45453000-7

Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu 
suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 
25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii 
si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea 
legaturii dintre betonul vechi si cel nou 

buc 2,00 RCsB08A

 
142 45453000-7

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 
mm

m 2,50 AcA07B

 
143 45453000-7

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

buc 1,00 AcE07A

 
144 45453000-7

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in 
elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 
cm

buc 20,00 RCsB21A K = 0.5
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d/o Cod CPV Denumire : Lucrări solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

 
145 45453000-7

Trepte de otel rotund, montate in zidarie (la camine 
de control, apometre, cosuri etc.), executate din otel 
rotund de 20 mm, indoite in forma de U si despicate 
la capete, pentru incastrarea in zidarie, montate 
dupa executarea zidariei

buc 10,00 RpCP20B

 
146 45453000-7

Confectii metalice diverse din profi le laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton

kg 9,20 CL18A

 
147 45453000-7 Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu 

de plumb la utilaje tehnologice. t 0,02 IzD05A

 
148 45453000-7

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profi le, cu 
grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de 
mina

t 0,02 IzD04A K= 1,5

 
149 45453000-7 Strat de fundatie din piatra sparta m3 0,58 TsC54B

 
150 45453000-7

Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, 
la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata 
direct pe un pat dinainte pregatit

m2 5,78 DA15A

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei fi nale: 45 zile de la primirea 
obiectului FCA - Franco Transportator 

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

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

1 Oferta confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului, conform anexei da

2 Devizul (formularele 3, 5, 7) confi rmat prin semnătură și ștampila ofertantului da

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

copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului da

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

5 Informaţii generale despre ofertant
sediul ofertantului şi al fi lieleor acestuia, 
confi rmate prin semnătură și ștampila 
ofertantului

da

6 Asigurarea cu personal de specialitate confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantulu da

7 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanț

copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului da

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

copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului da

9 Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului da

10 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului da
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Informație Suplimentară:

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

Denumirea autorităţii contractante: DIRECŢIA DE ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT BRICENI 

Adresa: Or. Briceni, str. Ştefan Cel Mare, 38

Tel.: Tel.: 0-247-2-29-08, E-mail: contabilitateadirectia@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: DANILOVA OLGA, SPECIALIST pe Achizitii Publice

Întocmirea ofertelor: 

Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu 
semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi  prezentatepînă la:

pe adresa: Or. Briceni, str. Ştefan Cel Mare, 38
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de califi care solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și 

semnată în original precum și documentele de califi care se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării 
procedurii. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile 

Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
autorității contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

- pînă la: 11:00

- pe:13.04.2017

pe adresa: Or. Briceni, str. Ştefan Cel Mare, 38

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu 

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional 
Automatizat ‘’REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE’’. Grupul de lucru pentru achiziții 
confi rmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Valoarea estimativa fara TVA: 854327.00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 371-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _ Liceul N .Mihai s.Ciobalaccia.r-l Cantemir

2. IDNO: 1013620008153

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrarile de reparatie a acoperisului la sala festiva a Liceului N .Mihai 
s.Ciobalacciar-l Cantemir

5. Cod CPV: 45261910-6

6. Data publicării anunțului de intenție: 28.03.2017

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrarile de reparatie a 
acoperisului la sala festiva a Liceului N .Mihai s.Ciobalaccia r-l Cantemir

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilor Liceului N .Mihai s.Ciobalaccia, r-l Cantemir
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de 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 45261910-6
Lucrari de reparatie a acoperisului 
la sala festiva a LiceuluiN .Mihai 
s.Ciobalaccia r-l 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): 1 luna

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

13. Locul executării lucrărilor: Liceul N .Mihai s.Ciobalaccia r-l 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) Nu sunt

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

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

Denumirea autorităţii contractante

a) Liceul N .Mihai s.Ciobalaccia
b) Adresa: Liceul N .Mihai s.Ciobalaccia r-l Cantemir
c) Tel:027370236 027370263
d) Fax:027370236
e) E-mail:lt.nicolaemihai@gmail.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Papanaga V.

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

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: 13.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Liceul N .Mihai s.Ciobalaccia r-l Cantemir

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 



113

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

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: 551200 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 372-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Școala de tip- internat pentru copii orfani și rămași fără 
ocrotire părintească din s.Cărpineni,rl.Hîncești__________________

2. IDNO: _______1007601000104___________________________________

3. Tip procedură achiziție: ___cererea ofertelor de prețuri___________________________

4. Obiectul achiziției:  _ Reparația acoperișului blocului de studii la Școala de tip- internat 
pentru copii orfani și rămași fără ocrotire părintească din s.Cărpineni, rl.Hîncești .

5. Cod CPV: ___45261910__-6_

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparație a 
acoperișului blocului de studii ______________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Școala de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijire părintească din s. 
Cărpineni____________________________________________________________ 

 [denumirea autorităţii contractante] 

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

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: ___bugetul de stat__________________

8. Modalităţi de plată: ___în termen de 30 de 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 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 45261910-6  Reparația acoperișului blocului de studii 
Școala de tip- internat Cărpineni

Conform 
caietului de 

sarcini

Conform 
caietului de 

sarcini
Conform listei cantităților de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: achiziție publică de lucrări.(de antrepriză)

11. Termenul și condițiile de executare solicitat:__ 2 luni__________________________

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

13.  Locul executării lucrărilor: __blocul de studii_la__Școala de tip- internat Cărpineni____

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: _la etapele de executare____________________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : _cel mai avantajos din punct 
de vedere tehnico-economic________________

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

a) _______prețul ofertei- 80 pucte_____________________________________________

b) ______ termenul de execuție – 5 puncte______________________________________

c) _______experiența similară - 5 puncte________________________________________

d) _______capacitatea economico-fi nanciară- 4 puncte____________________________

e) _______termeni de garanție – 3 puncte_______________________________________

f) _______asigurarea calității lucrărilor- 3 puncte________________________________

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

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

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

1 Oferta Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Da 

3 Certifi cat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da 

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

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

6 Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da 

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

Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da 

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

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da 

9 Raportul fi nanciar pe anul 2016 Copie.Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: __Școala de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără 
îngrijire părintească s.Cărpineni_

b) Adresa: ___raionul Hîncești, satul Cărpineni, strada Gagarin 7_______________________

c) Tel: __026926487/026928701_______

d) Fax: ___026926021___________

e) E-mail: _scoalainternatcarpineni@mail.ru_______

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Tărîță Vladimir- ajutor de director pe partea 
gospodărească___



116

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

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: _scoalainternatcarpineni@mail.ru

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00.

- pe: 13.04.2017.

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]____Școala internat Cărpineni, str.Gagarin 7___________

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____________30 de zile_______________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ___limba de stat________________

24. 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 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]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în 
care se cere sau se indică „Nu se cere”]

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni
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c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 408 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 373-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: SECȚIA CULTURĂ ORHEI

2. IDNO: 1015601000248

3. Tip procedură achiziție: CEREREA ORFERTELOR DE PREȚURI

4. Obiectul achiziției: REPARAȚIA BIBLIOTECII PENTRU COPII „ION CREANGĂ” (acoperișul)

5. Cod CPV: 45261910 – 6 

6. Data publicării anunțului de intenție: _______________

Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Lucrărilor de reparație a Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă”, or. Orhei (acoperișul)
 [obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Secției de Cultură Orhei
 [denumirea autorităţii contractante]

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

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 45261910 – 6 Reparația bibliotecii pentru copii 
„Ion Creangă” (acoperișul)  proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.. Perioada de realizare1 an

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

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

13. Locul executării lucrărilor: Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă”, or.Orhei, str.Renașterii Naționale 12

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] 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 Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original) Obligatoriu 

2 Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu 

3 Certifi cat de înregistrare/ Decizie de înregistrare Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu 

4 Licența de activitate (inclusiv anexa la Licenţă). Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu 

5 Ultimul raport fi nanciar anual Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu 

6 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind datoriile la buget

Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu 

7 Dotarea tehnică cu utilaj și echipament Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original) Obligatoriu 

8 Declarația privind personalul de specialitate Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original) Obligatoriu 

9 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Confi rmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie) Obligatoriu 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Secția Cultură Orhei

b) Adresa: bd. M. Eminescu 2;

c) Tel: 0 (235) 2 0697, 079948075;

d) Fax: 0 (235) 22648;

e) E-mail: sectia.cultura.orhei@mail.ru 

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: E. Guler, sp. principal Secția Cultură;

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

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

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00

- pe: 13.04 2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Secția Cultură Orhei, str.M.Eminescu,2; et.2, bir. 30 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

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

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. 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]: _________%.[se completează doar în cazurile în care în 
care se cere sau se indică nu se cere.

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de 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: 520 410 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 374-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IP ScoalaPrimara”HaralambieCorbu” s.Dubasarii Vechi, 
r-nul Criuleni

2. IDNO: 1012620009407

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

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

6. conform necesităţilor IP ScoalaPrimara”HaralambieCorbu” s.DubasariiVechi, r-nul Criuleni 
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15850000-1 Paste făinoase Ambalaj, kg 30kg c/s

2 15111100-0 Carne de vită refrigerată, fără os 144kg c/s

3 03142500-3 Ouă de pasăre 1515buc Mascate, c/s

4 15540000-3 Caşcaval Ambalaj
7 kg, 20kg c/s

5  15421000-5 Ulei Ambalat
5 l 35kg c/s 

6 15872400-5 Sare Ambalat 1kg 17kg c/s

7 15530000-2 Unt din smintinadulce Ambalat 
200g 30 kg 72,5%,c/s 

8 1583100-2 Zahărtos din sfeclă Ambalat 1kg 56 kg c/s

9 15511100-4 Lapte pasteurizat Ambalat 1kg 360 kg c/s

10 15512000-0 Smîntînă Ambalat 
0,5 kg 32 kg 10%, c/s

11 0322231-9 Mere proaspete 600kg Mediidulcimăşcate,c/s

12 03212100-1 Cartofi 700kg măşcati, c/s

13 03221112-4 Morcov 80kg măşcati,c/s

14 03221111-7 Sfeclă roşie 50kg Măşcata, c/s

15 03221400-0 Varză proaspătă 400kg Măşcata, c/s

16 15512000-0 Brînză de vaci Ambalat 1kg 90 kg  c/s

17 15612100-2 Făină de grîu Ambalat 1kg 10 kg c/s
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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 03211900-2 Crupă de grîu Ambalat 1kg 30 kg c/s

19 15613100-9 Hrişcă Ambalat 1kg 60 kg c/s

20 03211300-6 Orez rotund Ambalat 5kg 70 kg rotund,c/s

21 15112000-6 Fileu de găină 288kg Refrigerata
Faraos,c/s

22 03211900-2 Crupă de arnăut Ambalat 1kg 30 kg c/s

23 03221221-1 Lamiie  buc 10 kg Mascate, c/s

24 03221113-1 Ceapă c/s buc 130kg Mascata c/s

25 03212213-6 Mazăre uscată Ambalat 1kg 36kg c/s

26 03221210-1 Fasole Ambalat 1kg 32kg c/s

27 0322231-9  Gris Ambalat 1kg 30kg c/s

28 15612100-2 Piine de griu feliata Bucata 
450gr 875 b  c/s

29 15612100-2 Piine de secara feliata Bucata 
450gr 525 b  c/s

30 03211900-2 Ceai Ambalat 1200 gr  c/s

31 15111100-0 Peste Ambalat 50 kg Inghetat, c/s

32 15612100-2 Chifl e Ambalat, 
80gr 1818 b  c/s

33 03221400-0 Conopida 70kg c/s

34 15612100-2 Biscuiti de lapte Ambalat, 
100gr 70 kg c/s

Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: săptămînal 2017 

IP ScoalaPrimara”HaralambieCorbu” s.DubasariiVechi, r-nul Criuleni

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii

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

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

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

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

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

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

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

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

10 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant Obligatoriu

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

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

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

copie -confi rmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

14
Confi rmare de deţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

15
Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original–eliberatde Participant Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

17
«Certifi cat de inspecție a calității cerealelor și 
a derivatelor cerealelor», eliberat de Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

18
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentruprodusele de 
origineanimalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002 Facultativ

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

a) Denumirea autorităţii contractante: IP ScoalaPrimara”HaralambieCorbu”

b) Adresa: s.DubasariiVechi, r-nul Criuleni

c) Tel: 024861231

d) Fax: ______________

e) E-mail: spdvrodica@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Duhlicher Natalia

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

- pînă la: 11:00

- pe:10.04.2017

- pe adresa: IP ScoalaPrimara”HaralambieCorbu” s. Dubasarii Vechi, r-nul Criuleni

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere 

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

- Garanție bancară sau
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- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 78746,5 lei



125

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 375-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satul Roşu, r-nul Cahul_

2. IDNO: ___1007601006988_____

3. Tip procedură achiziție: ___ cererea oferetelor de preţuri________

4. Obiectul achiziției:  _Lucrări de construcţie a terenului de mini-fotbal din s.Roșu, rl.Cahul

5. Cod CPV: 45212224-2

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrării de reparație a 
terenului de mini-fotbal din s.Roșu, rl. Cahul___________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _______Primăriei s.Roșu ___________________________________
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: ___consiliul raional, bugetul local_________

8. Modalităţi de plată: ___prin transfer în termen de 20 zile după recepția lucrărilor_

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45212224-2 Lucrări de construcţie a terenului de 
mini-fotbal din s.Roșu, rl.Cahul Buc 1 Conform caietului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] 60 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] _____9 luni_____

13.  Locul executării lucrărilor: ______s. Roșu_________________________________

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: __pe lotul întreg fără TVA________________

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

1. Oferta Original, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

2. Devizul (formele 3,5,7) Original, confi  rmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

3. Certifi  cat de înregistrare Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

4. Licența de activitate Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5. Lista fondatorilor/Extras din registrul de Stat Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6. Ultimul raport fi nanciar Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

7. Certifi cat de la Organele Inspectoratului Fiscal 
privind datoriile la buget

Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

8. Dotare tehnică cu utilaj și echipament Original, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

9. Declarația privind personalul de specialitate Original, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

10. Aviz Inspecția de Stat în Construcții Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

11. Formular informativ despre ofertant Original conform formularului F 3.3 din 
Documentația Standard Obligatoriu

12

Demonstrarea experienţei operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi  
atribuit.

Declarație privind experiența similară conform 
Formularul F3.10 şi Declarație privind lista prin-
cipalelor lucrări executate în ultimul an de activi-
tate conform Formularul F3.11

Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: _Primăria satu Roșu__

b) Adresa: _s.Roșu, r-nul Cahul, str. Ștefan cel Mare 104_

c) Tel: (0299)71-2-32

d) Fax: (0299)71-2-48

e) E-mail: primariarosu@mail.ru_

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Florea Ina, contabil_

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

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

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

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

- pînă la: 11:00

- pe: 13.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]__s.Roșu, rl Cahul, str. Ștefan cel Mare 104________

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: ___45 zile___________________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ___limba româ______________

24. 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 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]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în 
care se cere sau se indică „Nu se cere”]

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

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: _392336,12__
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Cererea ofertelor de prețuri 376-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Vasile Alecsandri s. Colibasi

2. IDNO: 1012620010265

3. Tip procedură achiziție: __Cererea ofertelor de preturi_

4. Obiectul achiziției: Constructia boxa de garaj

5. Cod CPV: 45000000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Constructia boxa de garaj
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Liceul Teoretic Vasile Alecsandri r. Cahul s.Colibasi
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_________buget de stat_________

8. Modalităţi de plată Transfer in termen de 10 zile dupa receptia lucrarilor_______

 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 45000000-7 Constructia boxa de garaj 1 buc Conform caietului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de 
luni]________in termen de trei luni_____________________________

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni]__24 luni____

13. Locul executării lucrărilor: s.Colibasi r.Cahul Liceul Teoretic Vasile Alecsandri__

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: _________Pe lista inteaga________

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic pret fara TVA

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
[indicaţi]___________nu se 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 semnatura si stampila obligatoriu

2 Devizul (formulare 3,5,7 ) Original,corfi mnata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

3 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii Copie,confi rmata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

4 Licenta de activitate Copie,confi rmata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

5 Lista fondatorilor/Extras din registrul de Stat Copie, confi rmata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

6 Ultimul raport fi nanciar Copie,confi rmata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

7 Certifi cat,de la Organele Inspectoratului Fiscal 
privind datorile la buget

Copie,confi rmata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

8 Dotarea tehnica cu utilaj si echipament Original,confi rmata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

9 Declaratia privind personalul de specialitate Original,confi rmat prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

10 Aviz Inspectia de Stat in Constructii Copie,confi rmata prin semnatura si ștampila 
participantului obligatoriu

11 Formular informativ despre ofertant Original conform formularului F3.3 din 
Documentatia Standard obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante Liceul Teoretic Vasile Alecsandri_______
b) Adresa: _____s.Colibasi r.Cahul_____________________________
c) Tel: _029962298___
d) Fax: ______________
e) E-mail: liceulcolibasi@gmail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: ____________Grigorita Ana,_ director

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

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

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 11:00
- pe: 13.04.2017
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 

depunere a ofertelor]: Liceul Teoretic Vasile Alecsandri etaj.1 s.Colibasi
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 
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21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 
asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _ 30 zile 

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ________limba de stat________

24. Garanția pentru ofertă:[se completează doar în cazurile în care în care se ceresau 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 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_%.[se completează doar în cazurile în care în 
care se cere sau se indică „Nu se cere”]

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de 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: 439138.778
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Cererea ofertelor de prețuri 377-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ____Профессиональное училище____

2. IDNO: ___1009611000383____

3. Tip procedură achiziție: __Конкурс ценовых оферт__

4. Obiectul achiziției:  _Продукты питания__

5. Cod CPV: ___150000000-8_________-__

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ___Продукты питания на первое 
полугодие для функционирования Профессионального училища г.Чадыр-Лунга

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _Согласно нуждам Профессионального училища_______
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

[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

Рrogram de 
livrare

1 15612100-2 Мука пшеничная 
высший сорт кг 500,0 в/с мешок 50кг По заявке с 

08.00 до 16.00

2 03211900-2 Крупа кукурузная кг 300,0 в/с фас. В п/э пакете по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

3 03211300-6 Рис круглый кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

4 15613310-4 Крупа арнаутка кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

5 15613000-8 Крупа гречневая кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

6 15613000-8 Крупа пшеничная кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

7 03211400-7 Крупа ячневая кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

8 03211900-2 Крупа перловая кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

9 15625000-5 Крупа манная кг 100,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

10 15331133-8 Горох сухой 
(дроблённый) кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 

08.00 до 16.00

11 03221210-1 Фасоль белая кг 300,0 в/с фасов. в п/э пак. по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

12 15623000-1 Крахмал картофельный 
0,150гр пач 20 в/с в п/э пак. по 0,150гр По заявке с 

08.00 до 16.00

13 15530000-2 Масло сливочное спред кг 100,0 в/с По заявке с 
08.00 до 16.00
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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

Рrogram de 
livrare

14 15530000-2
Масло сливочное 
72,5% (животного 
происхождения)

кг 100,0 в/с без добавления раст. жиров По заявке с 
08.00 до 16.00

15 15431100-9 Маргарин столовый кг 100,0 в/с По заявке с 
08.00 до 16.00

16 15421000-5 Масло раст. Рафинир. 
Дезодорир. Форес литр 500,0 в/с бутыль по 5 литр. По заявке с 

08.00 до 16.00

17 15511600-9 Сгущёное молоко 8,5%-
0,380гр. Бан. 300 8,5% в банках пищ. ж/б по 0,380кг По заявке с 

08.00 до 16.00

18 14410000-8 Соль каменная кг 300,0 в/с пачка по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

19 15872400-5 Соль йодированная кг 300,0 в/с пачка по 1кг По заявке с 
08.00 до 16.00

20 15831000-2 Сахар-песок кг 600,0 в/с мешок 50кг По заявке с 
08.00 до 16.00

21 15331428-3 Томат паста 25% 0,700кг Бан. 150 25% массовой долей сухих 
веществ в банках по 0,7гр.

По заявке с 
08.00 до 16.00

22 03221221-1
Зелёный горошек 
мозговых сортов в 
стекле

банка 150 в/с в стеклянных банках по 
0,680гр

По заявке с 
08.00 до 16.00

23 15321000-4
Сок фрукт. По 1 лтру в 
т/п осветлённый без 
мякоти

л. 600,0 В тетра/пак по 1 литру По заявке с 
08.00 до 16.00

24 03142500-3 Яйцо куриное 
диетическое шт 3600 в/с категор. В диетическ. Вес не 

менее 63гр
По заявке с 

08.00 до 16.00

25 15112130-6 Окорочка куриные 1 кат. кг 500,0 в/сорт 1кат. фас. В карт. Коробках 
по 5кг

По заявке с 
08.00 до 16.00

26 15112130-6 Филе куриное 1 кат. фас. кг 500,0 1 категория фасовка по 5кг По заявке с 
08.00 до 16.00

27 15113000-3 Рыба Хек мороженная в 
коробках кг 200,0 в/сорт без головы и 

внутренностей (крупная)
По заявке с 

08.00 до 16.00

28 15221000-3 Рыба Минтай 
мороженная в коробках кг 200,0 в/сорт без головы и 

внутренностей (крупная)
По заявке с 

08.00 до 16.00

29 15221000-3 Рыба Аргентина 
мороженная в коробках кг 100,0 в/сорт без головы и 

внутренностей (крупная)
По заявке с 

08.00 до 16.00

30 15863200-7 Чай чёрный крупно-
листовой кг 20 в/сорт на развес по 1кг По заявке с 

08.00 до 16.00

31 15864100-3 Чай чёрный крупно-
листовой в пакетиках Уп. 50 в/сорт в пакетиках по 100штук По заявке с 

08.00 до 16.00

32 15872100-2 Перец чёрный молотый 
(20гр) Пак. 300 Упак. В п/э по 20гр По заявке с 

08.00 до 16.00

33 15872100-2 Перец чёрный горошек 
(20гр) Пак. 300 Упак. В п/э по 20гр По заявке с 

08.00 до 16.00

34 15870000-7 Лимонная кислота 
(20гр) Пач. 100 Упак. В п/этил. 20гр По заявке с 

08.00 до 16.00

35 15871000-4 Уксус 9% 1 литр бут 50 9% бут. 1 литр По заявке с 
08.00 до 16.00

36 15841000-5 Какао-порошок Пок. 100 в/сорт пакет по 200гр По заявке с 
08.00 до 16.00

37 15870000-7 Лавровый лист Пач. 30 п/этил. Пак. по 20гр По заявке с 
08.00 до 16.00

38 15898000-9 Дрожжи сухие в пак. по 
0,080гр Пач. 100 В пач. По 0,080гр По заявке с 

08.00 до 16.00

39 15842310-8 Конфеты в ас-те кг 30,0 в/сорт на развес По заявке с 
08.00 до 16.00
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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

Рrogram de 
livrare

40 15821200-1 Печенье в ас-те кг 100,0 в/сорт упаковка в карт. коробках 
по 3-5кг

По заявке с 
08.00 до 16.00

41 15821200-1 Пряники фруктовые кг 50,0 в/сорт в коробках по 6-7кг По заявке с 
08.00 до 16.00

42 15842300-5 Зефир белый кг 50,0 в/сорт в коробках по 3,5кг По заявке с 
08.00 до 16.00

43 24313320-0 Сода пищевая Пач. 30 Пачки по 0,500гкг По заявке с 
08.00 до 16.00

44 15811100-7 Хлеб серый кирпич Бух. 30 000 в/с 0,450кг По заявке с 
08.00 до 16.00

45 15811200-8 Булочка с маком шт 1500 в/с вес 0,120гр По заявке с 
08.00 до 16.00

46 15811200-8 Слойка с повидлом шт 1000 в/с вес 0,080гр По заявке с 
08.00 до 16.00

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 01 апреля по 31 декабря 2017 
года в Профессиональное училище г. Чадыр-Лунга

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

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

1 Оферта Оригинал, заверенный мокрой печатью 
участника на каждой странице.

2 Данные об участниках Заверенные мокрой печатью участника.

3 Сертификат о регистрации предприятия

Копия-выданный государственной 
регистрационной палатой (Министерство 
информационного развития), 
подтверждённый подписью и печатью 
участника.

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

5 Сертификат об уплате налогов

Копия – выданная налоговой инспекцией 
(действительность сертификата 
в соответствии с требованиями 
государственной налоговой инспекции РМ)

6 Последний финансовый отчёт Обзор-подтверждённый печатью подписью 
участника

7 Сертификат соответствия

Выданные национальным органом для 
проверки соответствия продукции-копия 
оригинала, заверенная печатью и подписью 
участника

8 Список учредителей (EXTRAZ) EXTRAZ экономического оператора-имя, 
фамилия, персональный код

9 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта, заверенная печатью

10 Санитарная авторизация на все продукты

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

Копия, заверенная печатью участника

12
Поставщик мяса-разрешение ЦПМ на 
функционирование бойни, где будет 
производиться забой скота 

Копия разрешения ЦПМ на 
функционирование бойни, где будет 
производиться забой скота, заверенная 
мокрой печатью ЦПМ, копию договора с 
владельцем бойни, если поставщик мяса не 
является владельцем бойни.
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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: _Профессиональное училище г. Чадыр-Лунга

b) Adresa: __г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 3_________________________

c) Tel: _0(291)2-24-93_____________

d) Fax: _0(291)2-31-47_____________

e) E-mail: _profteh@mtc-cg.md____________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: __Е. Губогло______________

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: 

- pe: 

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

 Г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина,3

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

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: _309500,00 леев_



135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2631 MARTIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 378-op/17

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

2. IDNO: 1008601000639

3. Tip procedură achiziţie: COP repetat 

Obiectul achiziţiei: amestec uscat pentru prematuri şi terciuri pentru copii pentru anul 2017 

Cod CPV: 15511700-0

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. 15511700-0 Amestec uscat pentru prematuri kg 30

Amestec uscat înalt adaptat pentru 
prematuri cu predominarea proteinei de 
zer, proteina sa fi e mai mare de 2.2 gr./100 
ml, cu nucleotide, cu L-carnitina, conţnutul 
sczut de lactoză, cu osmolaritatea cît mai 
joasă. Să nu conţină amidon şi fără sirop 
glucoză.

2. 15511700-0
Terciuri cu probiotice şi lapte din 
orez cu măr

cutii 15
Terciuri îmbogăţite cu bifi dobacterii, Ca, 
Zn, Iod, Fier, cu cît mai multe vitamine, fără 
zahăr şi sare

3. 15511700-0
Terciuri cu probiotice şi lapte din 
ovăz cu măr

cutii 15
Terciuri îmbogăţite cu bifi dobacterii, Ca, 
Zn, Iod, Fier, cu cît mai multe vitamine, fără 
zahăr şi sare

4. 15511700-0
Terciuri cu probiotice şi lapte cu 
5 ceriale (grîu, ovăz, orez, orz şi 
porumb) din măr şi banan

cutii 15
Terciuri îmbogăţite cu bifi dobacterii, Ca, 
Zn, Iod, Fier, cu cît mai multe vitamine, fără 
zahăr şi sare

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

5. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ rmătoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare fară de document Obligativitatea

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

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

da

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont da
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Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare fară de document Obligativitatea

4
Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor contribuţiilor

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

da

5
Lista fondatorilor operatorilor economici– nume, 
prenume, cod personal

copia semnată şi ştampilată de participant da

6 Certifi cat de conformitate 

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

da

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

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

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

c) Tel: /231/71003

d) Fax: /231/71003

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

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: jurist Crestian Inesa

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

- pînă la: 11:00

- pe: 10.04.2017

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

9. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

10. Garanţia pentru ofertă: „Nu se cere” 

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

12. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 30000.00 lei: 
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Cererea ofertelor de prețuri 379-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primaria or.Tvardita, r-nul Taraclia

2. IDNO: __1007601007538__

3. Tip procedură achiziție: ___Cererea ofertelor de preturi__

4. Obiectul achiziției:_Lucrari de reparatie/Instalarea de usi si ferestre din mase plastice/ la 
cladirea Palatul de Cultura or Tvardita, r-nul Taraclia

5. Cod CPV: _45421130-4

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

Lucrari de reparatie Instalarea de usi si ferestre din mase plastice/ 
la cladirea Palatul de Cultura or Tvardita, r-nul Taracla

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primaria or Tvardita, r-nul Taraclia________
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_bugetul ATE__

9. Modalităţi de plată: transfer bancar, _in termen de 30zile in baza facturii fi scale sa a procesului 
verbal de receptie a lucrarilor

 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 45421130-4

Lucrari de reparatie Instalarea de 
usi si ferestre din mase plastice/ 
la cladirea Palatul de Cultura or 
Tvardita, r-nul Taracla

Caiet de 
sarcini 1 Conform listei 

cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţinumărul de luni] 3 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni]_31.12.2017______________

Locul executării lucrărilor: Palatul de Cultura or Tvardita, r-nul Taracla

14. Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : _cel mai mic pret
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16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele3,5,7 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 implimentarea contractului

Original.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

7
Declaratie privind dotarile specifi ce,utilajul 
si echipamentul necesar pentru indeplinirea 
contractului

Original.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

8
Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor eliberat de 
inspectoratul Fiscal

Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: _Primaria orTvardita, r-nul Taraclia

b) Adresa: _or Tvardita str Dimitrov,4__

c) Tel:029162176,62803______

d) Fax: _029162238,62803_______

e) E-mail: _contabilitate.md@gmail.com,primaria.tvarditsa@gmail.com_____

f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Parmacli Z V, i.o primara or Tvardita

g) 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: contabilitate.md@gmail.com_

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat șiștampilat, 
urmează a fi  prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 11:00
- pe: 13.04.2017
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 

depunere a ofertelor]_ Primaria orTvardita, r-nul Taracliastr Dimitrov,4
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30zile_____________________________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _ de stat,rusa_

24. Garanția pentru ofertăNu 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]: _________%.[se completeazădoarîncazurileîn care în 
care se ceresau se indică „Nu se cere”]

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _500000 lei_
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Cererea ofertelor de prețuri 380-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea Municipala CAVORIS-MED. or. Cahul

2. IDNO:1003603010673

3. Tip procedurăachiziție: Cerereaofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: achizitionarea materialelor stomatologice

Cod CPV: 336900000-3

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării materialelor stomatologice __
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Intreprinderii Municipale CAVORIS-MED _____________
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 
CNAM,surse 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/ 
Unitatea de 

măsură

Specifi carea tehnică deplină solicitată/
ambalaj

Standarde de referinţă 
33114810-1 Dentin Pasta 600gr Min10gr,max30gr

33114810-1 Devit C 90gr Min3gr,max6gr

33141800-8 Perii profi lactice 20buc Glows PL-024B

33141800-8 Polised 1000gr Min100gr,max200gr

33114810-1 Materiale compozite fotopolimerizabile 8set
4set

8x4gr sau 
10x8gr

33114810-1 Materiale compozite chimice 40cut 14gr+14gr

33141800-3 Lacata ortodontica 30buc De tip A0890-11

33141800-8 Sirma ortodontica 13buc 0.8mm,01mm

24952100-3 Gips Moldano 10 kg

24952100-3 Ceara de bae 500 gr

33141800-3 Meron combi 2buc 1086 VOCO

336900000-3 Dexamethasonum 10cut HO2ABO24mg/ml1mlN25

336900000-3 Lidocain hydrochloridum 1000cut NO1BBO2-2% 2mlN10

336900000-3 Lincomycinum hidr30%1mlN10 100cut JO1FFO2-30%1ml

24322500-2 Spiritus aethylicus 20l DO8AXO8 96%1000ml

33141810-1 Compozite autopolimerizabile bicomponent 10cut 40gr+10gr+10gr+10gr praf+26ml lichid

33114810-1 Materiale pentru obturarea canalelor 
radiculare cu rezorcina-formalina 40buc 2x40x25gr

33114810-1 Gutta Percha 10cut Assortiment N120
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate 

Cantitatea/ 
Unitatea de 

măsură

Specifi carea tehnică deplină solicitată/
ambalaj

Standarde de referinţă 

33114810-1 Ciment zinc-policarboxilat p/uobturarii de 
baza 50cut Lichid 60gr+praf80gr

33114810-1 Ciment p/u fi xarea coroanelor si a puntilor 
dentare 40cut 100gr praf+60ml lichid

33114810-1 Ciment silicat p/u obturari permanente 55cut Lichid 30gr+praf50gr

33114810-1 Alginat chromatic p/u amprentare 36.4kg Min300gr max455gr

33114810-1 Lichid p/u uscarea canalelor 300ml Min 10 ml Max 20 ml

33114810-1 Material p/u antiseptica a canalelor 300ml 3% Min 10 ml Max 35 ml

33114810-1 Pasta curativa cu intatire medic. 70gr Min 5 gr Max 10 gr

33114810-1 Pasta chimica curativa cu hidroxid de calciu 
cu intarire lenta 10buc 5gr+3gr

33114810-1 Material p/u obturarea defi nitive a canalelor 
cu dexametazon 10buc 15gr praf+15 ml lichid

33114810-1 Captusala fotopolimerizabila p/u obturatii cu 
calciu 10buc Seringa 2ml

33141800-8 Nervoextractoare scurte 120cut N100

33141800-8 Ace p/u canal nr.1 20cut N100

33131510-5 Freze diamantate p/u piesa turbina 300buc

33131510-5 Freze extradure p/u turbina 50buc

33141800-8 Ace p/u prelucrarea endodontica,tip K-fi le 20cut N6

33141800-8 Ace p/u prelucrarea endodontica,tipK-
Reamer 20cut N6

33141800-8 Pivoti inox p/u intracanale 50buc 120+4 burghiuri +2chei

33141800-8 Discuri diamantate 20buc

33141800-8 Mandrela 50buc

33141810-1 Pasta p/u canale cu iodoform 20gr Min2gr,max4gr

33141800-8 Tuburi de inox 30cut N100

33138000-6 Masa plastica autopolimerizabila p/u proteze 
mobilizabile 15buc 500grpraf,150ml lichid

33138000-6
Acrilat termopolimerizabil p/u 
confectionarea coroanelor si puntilor 
dentare

20buc 70gr pulbere,15ml lichid

24952100-3 Ceara de modelare,bastonase 1100gr Min55gr,max100gr

33138000-6 Lac de izolare 2500ml Min100ml,max200gr

33141800-8 Pietre mari p/u slifmotor 50buc 50x6

33141800-8 Cerc elastic mare 50buc 50x8

33141800-8 Pietre mici 2cut N50

33141800-8 Cerc polir,mic 2cut N50

24952100-3 Ceara de baza p/u modelarea bazelor 
protezelor 10000gr Min500gr,max800gr

24952100-3 Ceara p/u lipire 500gr Min50gr,max100gr

33141820-4 Dinti acrilati p/u proteze 10 garnitura N560-20

33141800-8 Masa plastica p/u protezare de baza 15cut 150ml lichid,500gr praf

33141800-8 Masa plastica p/u ortod,ortop. 15cut Sol150ml+praf500gr

33141800-8 Aliaj de argint p/u sudare 400gr Min40gr,max80gr
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate 

Cantitatea/ 
Unitatea de 

măsură

Specifi carea tehnică deplină solicitată/
ambalaj

Standarde de referinţă 
33141800-8 Metal usor fl uibil 3000gr Min60gr,max100gr

33141800-8 Perie p/u polire,p/u slif.motor 30buc

33141800-8 Discuri diamantate 30buc

33141800-8 Discuri vulcanit p/u separare 1cut N500

31670000-3 Piesa turbina cu 4 iesiri 10buc

33141800-8 Material p/u amprentarea metaloceramicii 8buc 900ml+140ml

336900000-3 Ftorlac 250gr Min50ml,max100ml

336900000-3 Argenate 2buc lichidN14ml,lichidN23ml,lichid 
petrolatum5ml

31670000-3 Rulimenti turbina 10buc NTS-0.5 300,B2.B4.

31670000-3 Piesa turbina B2 5buc

31670000-3 Clame p/u proteze 1cut

31670000-3 Ulei p/u piese 5fl 

33141800-8 Discuri carborund 30buc

31670000-3 Monomer 10fl 

33141800-8 Ace Nipro 10cut N100

31670000-3 Nisip (Cobra) 5cg 1canistr

33141800-8 Masa p/u confectionarea dintilor din 
metaloceramica 500gr min50gr,max100gr

33141800-8 Metal inox 10 kg

33141800-8 Metal p/u ceramica 2 kg

NOTA: Toate denumiri de medicamente, materiale stomatologice nu sunt marci comerciale.

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: pe perioada anului 2017, la 
comanda benefi ciarului, în termen de 5 zile, Incoterms 2010, DDP, la sediul Intreprinderii 
Municipale Gavoris-Med, or. Cahul, str. Stefan cel Mare,23, în zilele de lucratoare pînă la ora 
16.00________

6. 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 sau decizie de înregistrare a 
întreprinderii

copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului. Da

2 Licenţa de activitate sau autorizaţia copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului. Da

3 Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor 
şi Organizaţiilor

copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului. Da

4 Certifi cat de calitate a medicamentului copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului. da

7. 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: IM”CavorisMED” Cahul
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b) Adresa: or.Cahul_str.Stefan cel Mare,23 Tel: (0299)2-58-45,068072727

c) Fax: _(0299)20500

d) E-mail:tsevcenco@mail.ru

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Tatiana Sevcenco

8. 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: 10.04.2017

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Criteriul de atribuire este: preţul cel mai micpropus, fără TVA, pe poziţii, conform caracteristicilor 
tehnice/cerintele solicitate.

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 350 000 lei 00 bani (Treisute cincizeci mii lei 00 bani.)
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Cererea ofertelor de prețuri 381-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

2. IDNO: 1003600152570

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri cu publicare

4. Obiectul achiziţiei: Articole parafarmaceutice, fi lme radiologice pentru trimestrul II-IV 2017

5. Cod CPV: 33000000-0

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Articole parafarmaceutice, fi lme 
radiologice pentru trimestrul II-IV 2017

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: CNAM
[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

Lotul I: Articole parafarmaceutice

1 33000000-0 Ac steril 21G 0.8x50mm pentru seringa 200 buc Ac steril 21G 0.8x50mm pentru 
seringa

2 33000000-0 Ac steril 21G 0.8x40mm pentru seringa 1400 buc Ac steril 21G 0.8x40mm pentru 
seringa

3 33000000-0 Ac steril i/v subclav 1,4x5mm 5 buc Ac steril i/v subclav 1,4x5mm

4 33000000-0 Hîrtie USG ULSTAR-1100 (110x18) 1 buc Hîrtie USG ULSTAR-1100 (110x18)

5 33000000-0 Hîrtie termica 63mmx20m pentru ECG 30 ruloane Hîrtie termica 63mmx20m pentru 
ECG

6 33000000-0 Muşama medicala de ţesetură 20 m Muşama medicala de ţesetură

7 33000000-0 Pahar gradat de masa plastica pentru 
medicamente, 30 ml 2300 buc Pahar gradat de masa plastica 

pentru medicamente, 30 ml

8 33000000-0 Pungă pediatrică de polietilenă pentru 
colectarea urinei, 100ml 1000 buc Pungă pediatrică de polietilenă 

pentru colectarea urinei, 100ml

9 33000000-0 Seringa sterila 100ml 300 buc Seringa sterila 100ml

10 33000000-0 Sonda gastrica sterilă N14 150 buc Sonda gastrica sterilă N14

11 33000000-0 Sonda gastrica sterilă N16 100 buc Sonda gastrica sterilă N16

12 33000000-0 Sort de protectie, laminat L120 cm 30 buc Sort de protectie, laminat L120 cm

13 33000000-0 Termometru medical cu mercur 120 buc Termometru medical cu mercur

14 33000000-0 Tonometru mecanic pentru adulti cu 
manjeta de guma şi stetofonedoscop 1 buc

Tonometru mecanic pentru 
adulti cu manjeta de guma şi 
stetofonedoscop

15 33000000-0 Tonometru mecanic pentru copii cu 
manjeta de guma şi stetofonedoscop 1 buc

Tonometru mecanic pentru 
copii cu manjeta de guma şi 
stetofonedoscop
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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

16 33000000-0 Stetofonedoscop cu 2 membrane 2 buc Stetofonedoscop cu 2 membrane 

17 33000000-0 Psihrometru VIT-2 2 buc Psihrometru VIT-2

18 33000000-0 Stativ pentru perfuzii (cu 2 brate) 5 buc Stativ pentru perfuzii (cu 2 brate)

19 33000000-0 Cuvă emailată 500 ml/L 25 cm 5 buc Cuvă emailată 500 ml/L 25 cm

20 33000000-0 Ploscă pentru copii din masă plastică 2 buc Ploscă pentru copii din masă 
plastică

21 33000000-0 Pernă pentru oxigen 30 litri 1 buc Pernă pentru oxigen 30 litri

22 33000000-0 Sterilizator-cutie metalică 8cmx18cm 
(ne-electric) 2 buc Sterilizator-cutie metalică 

8cmx18cm (ne-electric)

23 33000000-0 Piezoelement pentru aparatul Vulcan 1 10 buc Piezoelement pentru aparatul 
Vulcan 1

24 33000000-0 Mască laringiană 3 buc Mască laringiană 

25 33000000-0 Tub pentru nas la aparatul UGN-0,1M 
(copii) 10 buc Tub pentru nas la aparatul UGN-

0,1M (copii)

26 33000000-0 Tub pentru gît la aparatul UGN-0,1M 
(copii) 10 buc Tub pentru gît la aparatul UGN-

0,1M (copii)

Lotul II: Filme radiologice

1 33000000-0 Film radiologic cu spectru verde 30x40 200 buc Film radiologic cu spectru verde 
30x40 

2 33000000-0 Film radiologic cu spectru verde 24x30 200 buc Film radiologic cu spectru verde 
24x30 

3 33000000-0 Developant automat concentrat 5L/20L 8 set Developant automat concentrat 
5L/20L

4 33000000-0 Fixativ automat 5L/20L 3  set Fixativ automat 5L/20L

!!! Pentru fi lme radiologice:
1. Proces verbal de testare a fi lmelor – eliberat de CNSP de Medicină Preventivă;

2. Certifi cat de calitate de la producător

3. Evaluarea se va efectua pe lotul întreg

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: 

Prima zi de la înregistrarea contractului – 31.12.2017, livrarea în termen de 10 zile de la efectuarea 
comenzii.

Locul destinaţiei fi nale: mun. Chişinău, str. Lomonosov 49

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

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

DOCUMENTE OBLIGATORII:

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii 
Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar 
Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă 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), 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului; Obligatoriu

5 Licenţa de activitate Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Obligatoriu

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

7 Oferta 
Original- potrivit modelului prevăzut în pct. F 3.1, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Obligatoriu

8 Lista fondatorilor economici Nume, prenume, cod personal, confi rmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; Obligatoriu

9 Date despre participant Original, confi rmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului; Obligatoriu

10 Certifi cat de calitate de la producător Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Obligatoriu

Pentru fi lme radiologice:

1 Proces verbal de testare a fi lmelor Eliberat de CNSP de Medicină Preventivă; Obligatoriu

2 Certifi cat de calitate de la producător Obligatoriu

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:

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

Original – eliberat de Participant, care refl ectă 
următoarea informaţie:

experienţa acumulată, performanţele;
volumul de producere, desfacere;
numărul angajaţilor;
dotarea tehnică;
anexarea copiei contractelor încheiate ş.a.

Facultativ

2 Certifi cat pentru confi rmarea bonităţii 
Participantului 

Original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, care 
refl ectă următoarea informaţie:

Participantul nu se afl ă în proces de lichidare 
sau faliment;
patrimoniul participantului nu este 
sechestrat;
activitatea Participantului nu este 
suspendată.

Facultativ

3
Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor 
penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii 
Participantului – 

Eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, 
care refl ectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani;

Facultativ

4
Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor 
administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii 
Participantului 

Original – eliberat de Participant, care refl ectă 
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor 
administrative şi disciplinare pe parcursul 
ultimilor 3 ani;

Facultativ

5 Certifi cat care confi rmă modalitatea şi criteriile 
de calculare a preţului Original – eliberat de Participant; Facultativ 

6
Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile 
şi serviciile propuse, confi rmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului;

Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Facultativ

7 Certifi cat de conformitate Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Facultativ 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Lomonosov 49

c) Tel: 022-72-31-64

d) Fax: 022-72-31-64

e) E-mail: scmbcc@ms.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bulat Ana, economist

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

- pînă la: 10:00

- pe: 10.04.2017

- pe adresa: IMSP SCMBCC, mun. Chişinău, str. Lomonosov 49, anticamera

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut şi corespunderea cerinţelor tehnice solicitate.

Pentru Lotul I „Articole parafarmaceutice”, evaluarea va fi  efectuată pe fi ecare poziţie în parte, 
pentru lotul II „Filme radiologice”, evaluarea va fi  efectuată pe lotul întreg.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12.  Garanția pentru ofertă: NU se cere

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 38 000, 00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 382-op/17
 

1.  Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Cosnita, r-nul Dubasari

2. IDNO: 1007601009381

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Utilaj și echipament sportiv

5. Cod CPV: 37000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achizitionarii utilajului și echipamentului sportiv 
pentru implimentarea proiectului privind crearea Centrului Sportiv Comunitar in cadrul primariei com.
Cosnita (în continuare – Cumpărator) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma de 395.0 mii 
lei (trei sute nouazeci si cinci mii lei 00 bani) din: grantul acordat de UNDP Moldova în cadrul proiectului 
Migrație și dezvoltare locală integrată.

 Cumparatorul invita operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitatile, să participe la 
procedura de achizitie privind livrarea/prestarea urmatoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

*Imagine de 
referinţă Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

1 37441100-2 Banda de alergare Buc 2 Dimensiuni (L*I*h): 2136*934*1432 
mm;
Greutate aparatului 200 kg;
Suprafaţa de alergare minimală: 
510*1520mm;
Motor: Con. 3 CP(HP), Peak 5 CP (HP)
(AC);
Inclinare minimă-maximă: 0-15%;
Viteza nimimă-maximă: 1-20 km/h;
Rezistent la o greutate maximă a 
utilizatorului: 160 kg;
Echipamentul trebuie să fi e produs 
de companie a cărei sistem de 
management corespunde standatdelor 
ISO 9001
Echipamentul terbuie să dispună de 
aviz sanitar eliberat conform legislaţiei 
Republicii Moldova
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat și piesele de schimb: 1 an

2 37400000-2 Aparat Deltoizi si 
Piept (Pec Deck/Rear 

Delt)

Buc 1 Dimensiuni (L*I*h): 
1365*1278*2060mm
Greutate minimă a aparatului: 115 kg
Greutate minimă a stackului: 77 kg 
Dimensiuni minime a ţevii: 
40x80x2,5mm 
Cu apărătoare de protecţie
Echipamentul trebuie să fi e produs 
de companie a cărei sistem de 
management corespunde standatdelor 
ISO 9001
Echipamentul terbuie să dispună de 
aviz sanitar eliberat conform legislaţiei 
Republicii Moldova
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat și piesele de schimb: 1 an
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

*Imagine de 
referinţă Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

3 37400000-2 Aparat Extensie / 
Flexie Picioare

(Leg Extension/Leg 
Curl)

Buc 1 Dimensiuni (L*I*h): 
1764*1019*2191mm
Greutate minimă a aparatului: 95 kg
Greutate minimă a stackului: min 77 kg
Dimensiuni minime a ţevii: 
40x80x2,5mm
Cu apărătoare de protecţie
Echipamentul trebuie să fi e produs de 
companie a căre
i sistem de management corespunde 
standatdelor ISO 9001
Echipamentul terbuie să dispună de 
aviz sanitar eliberat conform legislaţiei 
Republicii Moldova
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat și piesele de schimb: 1 an

4 37400000-2 Aparat Abductori si 
adductori
(Inner/Outer Thigh)

Buc 1 Dimensiuni (L*I*h): 1590*710*1520mm
Greutate minimă a aparatului: 97 kg
Greutate minimă a stackului: min 77 kg 
Dimensiuni minime a 
ţevii:40x80x2,5mm 
Cu apărătoare de protecţie
Echipamentul trebuie să fi e produs 
de companie a cărei sistem de 
management corespunde standatdelor 
ISO 9001
Echipamentul terbuie să dispună de 
aviz sanitar eliberat conform legislaţiei 
Republicii Moldova
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat și piesele de schimb: 1 an

5 37400000-2 Aparat Extensie / 
Flexie Picioare

(Leg Extension/Leg 
Curl)

Buc 1 Dimensiuni (L*I*h): 
1230*1220*1520mm
Greutate minimă a aparatului: 115 kg
Greutate minimă a stackului: 77 kg
Dimensiuni minime a 
ţevii:40x80x2,5mm
Aparatoare de protectie
Echipamentul trebuie să fi e produs 
de companie a cărei sistem de 
management corespunde standatdelor 
ISO 9001
Echipamentul terbuie să dispună de 
aviz sanitar eliberat conform legislaţiei 
Republicii Moldova
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat și piesele de schimb: 1 an

6 37400000-2 Aparat de vâslit, 
simulator

Buc 1 Tip rezistenţă:Magnetică 
Rezistent la o greutate maximă a 
utilizatorului: 160 kg
Număr minim de programe: 3
Cu opţiune pentru măsurarea pulsului 
prin receptor
Nivelurile de încărcare: 10
Dimensiuni (L x W x H): 223 x 80 x 58 cm
Greutatea aparatului: 55 kg
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat și piesele de schimb: 1 an
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

*Imagine de 
referinţă Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

7 37441300-4 Bicicleta pentru 
interior (spinning 

bike)

Buc 1 Reglajul șezutului: pe verticala si 
orizontala.
Ghidon reglabil, acoperit cu cauciuc
Cadru din otel rezistent la tensiune.
Sistem de transmisie pe curea.
Pedale prevazute cu sistem de 
prindere.
Rezistent la o greutate maximă a 
utilizatorului: 150 kg
Greutate produs: 61 kg
Greutate volanta: 20 kg
Dimensiune produs: 120 x 53 x 111 cm

8 37422100-3 Banca olimpica 
orizontala cu suport 
de bara (FLAT BENCH)

Buc 1 Dimensiuni: 1700*1660*1370mm mm
Greutate minimă a aparatului: 67 kg
Dimensiuni minime a ţevii: 
40x80x2,5mm
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat: 1 an

9 37440000-4 Spalier tractiuni
(Power Tower)

Buc 1 Dimensiuni: (L*I*h): 1320*610*2105mm
Greutate minimă a aparatului: min 73 
kg
Dimensiuni minime a ţevii: 
50,8x76,2x2,5mm
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat: 1 an

10 37440000-4 Aparat biceps reglabil Buc 1 Dimensiune min(L*l*h): 
1021*712*824mm
Greutate: 25 kg
Diametrul profi lului dreptunghiular: 
50.8*76,2*2,5 mm
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat: 1 an

11 37440000-4 Aparat hyperextensie 
spate 45-grade

(45-Degree 
Hyperextension)

Buc 1 Dimensiuni (L*I*h): 1211*725*933mm
Greutate aparatului: 40 kg
Dimensiuni minime a ţevii: 
40x80x2,5mm
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat: 1 an

12 37441100-2 Banca reglabila
(Flat/Incline Bench)

Buc 1 Dimensiuni (L*I*h): 1212*750*465mm
Greutate aparatului: 37 kg
Dimensiuni minime a ţevii: 
40x80x2,5mm
Termenul de garanţie minim oferit 
pentru aparat: 1 an

13 37442200-8 Suport pentru gantere Buc 1 Prelucrat cu substanţă anticorozivă
Termenul de garanţie minim al bunului: 
1 an
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

*Imagine de 
referinţă Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

14 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 12,5 kg

15 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 15 kg

16 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 17,5 kg

17 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 20 kg

18 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 22,5 kg

19 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 25 kg

20 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 27,5 kg

21 37442200-8 Gantera hexagonala 
cuaciucata

Buc 2 Greutate 30 kg

22 37442200-8 Disk pentru bara 
cauciucat

- Buc 4 Greutate 2,5 kg

23 37442200-8 Disk pentru bara 
cauciucat

- Buc 4 Greutate 5 kg

24 37442200-8 Disk pentru bara 
cauciucat

- Buc 4 Greutate 10 kg

25 37442200-8 Disk pentru bara 
cauciucat

- Buc 4 Greutate 15 kg

26 37442200-8 Disk pentru bara 
cauciucat

- Buc 4 Greutate 20 kg

27 37442200-8 Gantera din neopren - Buc 20 Greutate 1 kg

28 37442200-8 Gantera din neopren - Buc 20 Greutate 2 kg

29 37442200-8 Bara olimpica cromata Buc 1 Tip: W
Dimensiune: 2” x 47”

30 37442200-8 Bara olimpica Buc 1 Tip: dreaptă
Dimensiune: 2” X 86”
Cromata, tratată termic
Greutate maximă a discurilor 270 kg

31 37432000-5 Sac de box 100 cm Buc 3 -
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

*Imagine de 
referinţă Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

32 37421000-5 Pardoseală de 
siguranţă pentru zona 
de greutăţi libere

Buc 12 Grosime mimimală: 25 mm
Suprafaţa unei bucăţi: 1 m2
Culoare predominantă: Negru
Cu posibilitate de interconexiune tip 
“puzle”

33 37442500-8 Minge pentru fi tness 
și aerobică

- Buc 10 Diametru: 65 cm
Toate 10 bucăţi de aceeași culoare

34 37421000-5 Covoraș pentru fi tness Buc 10 -

35 37442500-8 Baston pentru fi tness Buc 10 Greutate: 4kg

36 37442500-8 Step platformă pentru 
aerobică și fi tness

Buc 10 -

*Produsul livrat poate să nu coincidă în exactitate imaginii de referinţă prezentată în tabel.

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

Livrarea și instalarea bunurilor se efectuează de către vînzator cu transportul său propriu la solicitarea 
cumpăratorului.

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

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

1 Oferta de preț cu numar si data de iesire Confi rmata prin semnatura si stampila ofertantului

2 Certifi cat de inregistrare a agentului economic
Copie emisă de Camera Inregistrarii de Stat (Ministerul 
Dezvoltarii Informationale), confi rmata prinn aplicarea 
semnaturii si stampilei participantului

3
Aviz sanitar eliberat conform legislaţiei Republicii Moldova 
(pentru primele utilajelle 1,2,3,4,5,7 prezentate în tabelul 
de mai sus a invitației)

Copie-confi rmata prin semnatura si stampila ofertantului

4

Echipamentul trebuie să fi e produs de companie a cărei 
sistem de management corespunde standatdelor ISO 9001 
(pentru primele utilajelle 1,2,3,4,5,7 prezentate în tabelul 
de mai sus a invitației)

Copie-confi rmata prin semnatura si stampila ofertantului

5 Date despre participant Cu indicarea rechizitelr bancare,fondatorii, numarul de 
telefon,posta electronica

6 Ultimul raport fi nanciar Copie-confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului
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8.  Livrările de mărfuri și servicii în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică vor fi  realizate și respectiv 
achitate la cota zero TVA, conform HG. Nr.246 din 8 aprilie 2010 cu modifi cările ulterioare și art. 104, lit 
c1 și art.124 alin.(2) lit.b, din Codul Fiscal al RM.

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

Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Cosnita, r-nul Dubasari

Adresa: s.Cosnita,str.Pacii nr.51

 Tel: 0248-44-491; 0248-44-236

Fax: 0248-44-491

E-mail: primaria.cosnita@mail.ru 

Numele și funcţia persoanei responsabile: Alexei Gafeli

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: 10.04.2017

- pe adresa: Primaria com.Cosnita-contabilitatea

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: pretul cel mai scazut pe întregul lot

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

13. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa: (indicati adresa)

15. Valoarea estimative a achizitiei,fara TVA,lei 395000.00 (trei sute nouazeci si cinci mii lei 00 bani)
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Cererea ofertelor de prețuri 383-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Fîrlădeni

2. IDNO:1007601006128

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare 

5. Cod CPV: 15000000-8

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

conform necesităţilor Primăriei Comunei Fîrlădeni 
[denumirea autorităţii contractante] 

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

[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15613319-7 Arpacaş kg 10

2 15613300-1 Crupe de griş kg 50 fasonat

3 03213300-6 Orez kg 100 Rotund, șlefuit,fasonat

4 15851100-9 Paste făinoase(peria) kg 75 Fasonat,din grîu de soi tare

5 15851100-9 Paste făinoase(tăireței) kg 35 Fasonat,din grîu de soi tare

6 15613000-8 Crupe de mei (pşeno) kg 40

7 15613310-4 Hrişcă kg 100 cu miez de ferbere rapidă

8 15612100-2 Făină de grîu kg 25 calitate superioară

9 15613380-5 Fulgi de ovăs kg 50 Delicaţi/ marunti

10 03221210-1 Fasole kg 20

11 15613310-4 Crupă de porumb kg 50 din soiuri cu miez tare, cu fracţie 
măruntă de măcinare.

12 15613300-1 Crupă de arnăut măruntă de măcinare. kg 50 din soiuri cu miez tare, cu fracţie
măruntăde măcinare

13 03212213-6 Mazăre uscată kg 60 Boabejumătăţi, cu fi erbererapidă

14 15821200-1 Biscuiţi din făină de ovăs kg 35

15 15821200-1 Turte dulci kg 35

16 15821200-1 Covrigei kg 15 Ovali, fărîmicioşi

17 03221270-9 Castraveti kg 30 De mărime 10-15 cm.

18 03221270-9 Roșii kg 50

19 03142500-3 Ouă de găină Buc. 1500
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

20 15112130-6 Piept de pui kg 100 Proaspătă refrigerată,cal.superioară 
/cal I

21 15112130-6 Carne de pui cu os(pulpe), kg 100 Proaspătă,Calitate superioară/I

22 Inimi de bovine/porc kg 50 Proaspăt refrigerată
Calitate superioară/I

23 15111000-9 Carne de bovine kg 200 mușchi, proaspăt refrigerat, Calitate 
superioară/I

24 Ficat de bovine kg 50 Proaspăt, Calitate superioară/I

25 15235000-4 Consrve de pește Buc. 100 ,,sardine în ulei,,250gr.

26 15221000-3 Peşte îngheţat,,nototenia,, kg 100 fără cap şi intestine,calibrat de talie 
medie 25cm

27 03333000-4 Zahăr kg. 500

28 03212100-1 Cartofi  kg 1500 soiuri cu miez fărîmicioşi la fi erbere

29 03221113-1 Ceapă kg 200

30 03221410-3 Varză kg 250 soiuri cu frunza fi nă

31 03221111-7 Sfeclă roşie kg 40 Cilindrică,
diametrul 8-10 cm

32 03221112-4 Morcov kg 200 soiuri de masă

33 03222111-4 Banane kg 100 soiuri de masă

34 03222111-4 Clementine kg 100 soiuri de masă,cu coajă subţire

35 03222111-4 Lămîi kg 50 Cu coaja subtire

36 15332250-1 Magiun de fructe Buc. 35 fără conservanti adaosuri si 
conservanti, borcane 840gr.

37 15331462-3 Mazăre verde conservată Buc. 75 din soiuri cu bobul zbîrcit 
borcane/720gr

38 03222321-9 Mere proaspete kg 100

39 15331425-2 Pastă de tomate/ buc 20
Cu fractia masica de substante 
uscate borcănşse 720 gr fara 
adaosuri si conservanti

40 15321600-0 Suc de fructe: mere, strguri, portocale 
caise, piersic, prune l. 500 Tetrapac 1 litru fara conservanti

41 15332410-1 Fructe uscate kg 40 Asorti: măr,prune,pere,

42 15872400-5 Sare iodată kg 50 Pachete cîte 1 kg

43 15863000-5 Ceai negru Buc. 50 frunze măşcate, pachete 100 gr.

44 15841000-5 Cacao Buc 20 Cacao, praf natural,pachete 100 gr.

45 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui l 50 neprăjit

46 15530000-2 Unt kg 150
din frişcă dulce de vaci cu grăsimea 
72%, fără adaos de grăsimi vegetale, 
pachete 200 gr

47 15811200-8 Chifl e în asortiment Buc. 1800 Din făină de grîu, fără conservanţi

48 15811100-7 Pîine de grîu Buc. 2000 500gr/buc

49 15811100-7 Pîine de secară Buc. 750 500gr/buc

50 15550000-0 Caşcaval kg 50
Produs lactat de brînză cu cheag 
tare, 50% cu fracţia masică de 
grăsime în substanţă uscată

51 15512100-1 Bifi doc l. 100 Grăsime 2.5 %, pachet 0,5 l

52 03333000-4 Lapte l. 1500 Grăsime 2%, pachet de 1 litru
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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

53 15540000-5 Brînză /tvorog/ kg 300 Pachete de 5 kg

54 15512100-1 Smîntînă kg 100
Dulce normalizată, pasterizată cu 
fracţia masică de grăsime,15%, 
pachete de 0,5kg.

55 15332411-8 Stafi de kg 10

56 03211900-2 Pătrunjel uscat Buc. 50 Pachete,80 gr.

57 03211900-2 Mărar uscat Buc. 50 Pachete,80 gr.

58 15230000-9 Fileu de pește marinat în ulei kg 40

59 15551320-4 Iaurt Buc. 1000 Pahare,100gr

60 03221420-6 Conopidă kg 50 proaspătă

61 03221230-7 Ardei grași kg 30 proaspeți

62 Carne de porcină degresată, fără os kg 100 Proaspătă, Calitate superioară/I

63 Borș acru l Pachete 0,5 l.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: săptămînal, la depozitul 
IET,,Prichindel”

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

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

1 Licență de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

2 Certifi catdeînregistrare a întreprinderii Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

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

4 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

5
Certifi cat de efectuaresistematică a 
plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat de 
Inspectoratul Fiscal

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

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

7 Oferta de preț Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

8 Certifi cat de conformitate sau Declarația de 
conformitate – pentru produsele lactate

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

obligatoriu

9 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. obligatoriu

10 Autorizaţia sanitară-veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu

11 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport sau Pașaport sanitar al transportului copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu

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

13 Certifi cat de deţinere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator (pentru pozițiile carne) original – eliberat de Participant obligatoriu

14 Certifi cat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime ( făină, grîu ) copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu
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15
Confi rmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copia semnată şi ştampilată de participant obligatoriu

16

Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calităţii sau contract cu asemenea 
laborator (pentru produse de panifi cație)

original – eliberat de Participant obligatoriu

17 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

18

«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

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

obligatoriu

19
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentruproduselede 
origineanimalieră)

SM GOST R 51705.1: 2002 facultativ

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Fîrlădeni

b) Adresa: s.Fîrlădeni,r.Căușeni

c) Tel: 0243-55-130mob:060547625

d) Fax: 0243-55-130

e) E-mail: ms.prikindel@mail.ru fi rladeni@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Colesnicenco Dina,director IET

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

- pînă la: 11:00

- pe: 10.04.2017

- pe adresa: r.Căușeni,Primăria com.Fîrlădeni

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa: Agenția Națională de soluționare 
a contestațiilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150 000,00 lei
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ANUNŢ

Sanatoriul Preventoriu de Bază „Constructorul” Î.S., c/f  1003600013455, 

adresa mun. Chișinău, str. Zelinski 15, anunță concurs repetat, 

obiectul achiziției: Detergenți mărfuri de uz casnic pentru anul 2017, 

pentru detalii tel: 022 63-91-90; fax 022 52-88-99, e-mail: spbconstructorul@gmail.com
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În atenția autorităților contractante

În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modifi cări prin 
LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modifi cările date vin sa simplifi ce desfășurarea 
procedurilor de achiziții publice.

Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul 
central și nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre 
Agenția Achiziții Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani lega-
te de deplasarea la Agenție, autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe 
suport de hârtie, vor prezenta anunțurile de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor 
Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic prin poșta electronică (de la adresele de e-mail 
ofi ciale ale autorităților contractante). 

1. Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.
Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi  prezentat exclusiv prin poșta electronică la 

e-mail: bap@tender.gov.md (link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:
a)  Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certifi cată cu certifi cat di-

gital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau
b)  Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al docu-

mentului nu poate fi  semnat electronic) plus documentul în format Word.

Atenție!!!  Toate mesajele urmează să fi e transmise de pe adresa electronică ofi cială a autorității 
contractante.

2. Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.
Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anu-

larea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezen-
tate către AAP în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii 
deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

Darea de seamă va fi  prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md 
(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a)  formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certifi cată cu certifi cat digi-
tal eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau

b)  Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în care formatul Word 
al documentului nu poate fi  semnat electronic).

Atenție!!!  Toate mesajele urmează să fi e transmise de pe adresa electronică ofi cială a autorității 
contractante.

3. Înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale.
După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi  prezentat la Tre-

zorerie doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de 
AAP si plasata pe pagina web a Agenției la rubrica Contracte atribuite:http://tender.gov.md/ro/
contracte-atribuite.

Atenție!!!  Contractele de achiziții public vor fi  înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea 
de către Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării 
de seamă.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin interme-
diul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne ne-
schimbată.
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Program de audiență a conducerii:

Audienţa cetăţenilor:

Director
Ruslan Malai

- în prima și a treia zi de luni a lunii, 
de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct
Ghenadie Grib

- în a doua zi de luni a lunii, 
de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct
Valeriu Secaș

- în a patra zi de luni a lunii, 
de la 14-00 pînă la 17-00

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă se efectuează zilnic în anticamera AAP,   tel: 022 23-42-80

 
LINIA FIERBINTE ANTICORUPȚIE 

022-73-73-70 

anticoruptie@tender.gov.md

PRAGURI SI TERMENE DE REPER
OA Bunuri Servicii Lucrări

Praguri
LP ≥ 400 mii ≥ 1, 5 mln

COPF 80-150 mii 100-200 mii
COP 150-400 mii 200 mii - 1, 5 mln

Termene de publicare/depunere a ofertelor
LP 20 zile(≥ 2, 3 mln/90 mln din 31.12.2020 - 52 zile)

COPF 7 zile 12 zile
COP 7 zile 12 zile

Termenele pentru încheierea contractelor (așteptare)
≥ 2, 3 mln/90 mln 11 zile 
< 2, 3 mln/90 mln 6 zile

Clarifi cări - să nu depășească 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, 
dar pina la depunerea/deschiderea ofertelor:

≥ 2, 3 mln/90 mln 6 zile
Licitație restrânsă / Procedură negociată cu publicare 4 zile

< 2, 3 mln/90 mln 3 zile
COP 1 zi

Publicarea anunțului de intenții 30 zile de la aprobarea bugetului instituției
Aprobarea planului de achiziții 15 zile de la publicarea anunțului de intenție

Publicarea planului de achiziții 15 zile de la aprobarea planului de achiziție sau 
5 zile după modifi carea planului

Publicarea anunțului de atribuire a contractului de a. p. 30 zile de la încheiere
Informarea despre rezultatele procedurii de achiziție 3 zile

Prezentarea DS la AAP 5 zile




