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Tip proceduri: Licitaţie publică
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00689

Autoritatea contractantă Primaria orasului Calarasi

Adresa or.Călărași, str.M.Eminescu,19

Telefon/fax 0244 2-27-73 02442-20-52

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Ana Bejenari

Obiectul achiziţiei aparate electrice profesionale și de uz casnic

Cod CPV 39710000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Călărași, str.M.Eminescu,19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD85TRPDBH142310G111

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226646

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD85TRPDBH142310G111

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226646

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD85TRPDBH14310G1110

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226646

Termenul de depunere a ofertelor 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=18203716 

Licitaţie publică Nr. 17/00956

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL HANCEŞTI

Adresa Republica Moldova, HANCEŞTI, mun. Hanceşti, 
str. Hâncu Mihalcea 126

Telefon/fax 0 269 2-20-39

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LUPAŞCU SIMION

Obiectul achiziţiei Lucrari de reparatie capitala a cladirii blocului administrativ nr. 1 
al Consiliului Raional Hîncești

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul Raional Hîncești, bir. 204

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, HANCEŞTI, mun. Hanceşti, 
str. Hâncu Mihalcea 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 226607
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD47TR142310A10843AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226607

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD47TR142310A10843AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226607

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD17TR311120A10843AC

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=18605737 

Licitaţie publică Nr. 17/01037

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 înfi ințare a cimitirului orășenesc nou în cartierul 
”Molodovo” (etapa I) conform necesităților Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 45215400-1

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 achitare pentru documente:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

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=18691243 
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Licitaţie publică Nr. 17/01038

Autoritatea contractantă COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

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

Telefon/fax 022-251-451

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

Obiectul achiziţiei

Servicii de proiectare a lucrărilor de renovare a clădirii 
administrative (fațadei), a lucrărilor de reconstrucție parțială a 
încăperilor de la subsol și a garajelor din cadrul sediului CEC de 
pe str. Vasile Alecsandri 119, mun. Chișinău

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 119, et.2, bir. 201, 207.

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

Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini 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 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101082860195

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101082860195

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101082860195

Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18694146 

Licitaţie publică Nr. 17/01053

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 achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform 
necesităților IMSP pentru anul 2017

Cod CPV 33100000-1

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

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

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

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



10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

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 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=18729812 

Licitaţie publică Nr. 17/01054

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale

Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Telefon/fax 022-23-49-36

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

Obiectul achiziţiei Sala de sport a liceului teoretic “Mihai Viteazu” din str. Mitropolit 
Gurie Grosu, 4, mun. Chișinău

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir 106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

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 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225120319

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

Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 10:30

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18732273 
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Licitaţie publică Nr. 17/01055
Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei Reparația cantinei Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu” din 
str. Plaiului, 17/1, mun. Chișinău

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir.106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18734422 

Licitaţie publică Nr. 17/01056
Autoritatea contractantă Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa mun.Chișinău, str.Petricani 19
Telefon/fax 0-22-259-627 0-22-259-679
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI TAISIA
Obiectul achiziţiei anvelope și baterii de acumulatoare
Cod CPV 34000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19 bir. 307
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 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=18734922 
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Licitaţie publică Nr. 17/01057

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

Obiectul achiziţiei servicii de deservire a generatoarelor diesel CUMMINS, AKSA și 
GENELEC

Cod CPV 50532300-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa1
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18735331 

Licitaţie publică Nr. 17/01058

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei Instalarea sistemului de încălzire a apei cu baterii solare ACC 
55/195

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18736917 
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Licitaţie publică Nr. 17/01059
Autoritatea contractantă Ministerul Justitiei al Republicii Moldova
Adresa mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82
Telefon/fax 022-20-14-28
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie IUSTIN CRISTIAN

Obiectul achiziţiei Servicii de devoltare a funcționalităților noi și mentenanță a SIA 
„Registrul procedurilor de executare”

Cod CPV 72000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82 bir. 308
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82
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 461300000013101
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000013101
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000013101
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=18737746 

Licitaţie publică Nr. 17/01062
Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a secției de reanimare a IMSP Spitalul Clinic 
Municipal de Copii “V. Ignatenco”, mun. Chișinău, Grenoble, 149

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18739219 
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Licitaţie publică Nr. 17/01063
Autoritatea contractantă Ministerul Finanţelor
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Telefon/fax (022) 26-25-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ANDRIEVSCHI ADRIAN
Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație în blocul administrativ
Cod CPV 45453000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Finanțelor, str. Constantin Tănase, 7, bir. 113

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ministerul Finanțelor, str. Constantin Tănase, 7, sala mică 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 Anexa1dinDocumente
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa1dinDocumente
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare TREZMD2X
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa1dinDocumente
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare TREZMD2X
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial Anexa1dinDocumente
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=18740450 

Licitaţie publică Nr. 17/01064
Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei Construirea apeductului pe str.Tudor Vladimirescu din oraşul 
Durleşti (D-300 mm)

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100 biroul 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18740695 
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Licitaţie publică Nr. 17/01065

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei Construirea străzii Gheorghe Asachi de la nr. 22 până la nr. 58, 
oraşul Vadul lui Vodă

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 13:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18741400 

Licitaţie publică Nr. 17/01066

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA
Obiectul achiziţiei Construirea sălii de sport a Liceului “Spiru Haret”
Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, biroul 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18742110 
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Licitaţie publică Nr. 17/01067

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI

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

Telefon/fax 022-55-96-46
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINA

Obiectul achiziţiei Servicii de instalare a camerelor frigorifi ce pentru blocul 
alimentar și laboratorul patomorfologic

Cod CPV 51500000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Burebista, 93

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare vezianexa
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare vezianexa
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Cuza-Voda’ Chisinau
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=18746131 

Licitaţie publică Nr. 17/01068

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale
Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Telefon/fax 022-23-49-36
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA
Obiectul achiziţiei Construirea canalizării pe str. Liviu Damian, nr. 59-80
Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225120319
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18746567 
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Licitaţie publică Nr. 17/01070

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale

Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Telefon/fax 022-23-49-36

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

Obiectul achiziţiei Construirea canalizării menajer-fecaloide pe str. Galaţi

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225120319

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

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=18747048 

Licitaţie publică Nr. 17/01072

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII 
MOLDOVA

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

Telefon/fax 022239391

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

Obiectul achiziţiei Achiziționarea obiectelor de uniformă

Cod CPV 18000000-9

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

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD83TRPCAA518410A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 00462AA

Termenul de depunere a ofertelor 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=18747817 

Licitaţie publică Nr. 17/01073

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale

Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Telefon/fax 022-23-49-36

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

Obiectul achiziţiei Construirea canalizării menajer-fecaloide pe străzile Vânătorilor 
şi Griviţei

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225120319

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

Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 15:00

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18748246 

Licitaţie publică Nr. 17/01074

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale

Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Telefon/fax 022-23-49-36

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

Obiectul achiziţiei Reparaţia capitală a secţiei de oftalmologie a I.M.S.P. Spitalul 
Clinic Municipal “Sfânta Treime”

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr. 106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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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 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225120319

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

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=18749607 

Licitaţie publică Nr. 17/01076

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale

Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Telefon/fax 022-23-49-36

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

Obiectul achiziţiei
“Proiectarea şi construcţia canalizării menajer-fecaloide str. 
Tîrgovişte, Andrei Izbaş, Alcedar, Haiducului, Bujor, Coloniţa, 
sec. Ciocana, mun. Chişinău, (etapa 2)”

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
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 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225120319

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

Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18750186 
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Licitaţie publică Nr. 17/01077
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 DÎNGA OLESEA

Obiectul achiziţiei materiale și instrumentar stomatologic necesare Centrului 
Stomatologic Universitar al IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. 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 28.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18750540 

Licitaţie publică Nr. 17/01078
Autoritatea contractantă Administrația de Stat a Drumurilor
Adresa

Telefon/fax 0(22)22-31-79
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢURCAN NATALIA

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare pentru reparația podului amplasat pe 
drumul R6 M1-Ialoveni

Cod CPV 71322500-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251430335
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251730336
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18756263 
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Licitaţie publică Nr. 17/01079
Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Telefon/fax 268 27235
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei Izolarea termică, reabilitarea exterioară, sistem solar de preparare 
ACM pentru grădinița de copii, s. Hîrbovăț, r. Anenii Noi

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
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=18757051 

Licitaţie publică Nr. 17/01082
Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Telefon/fax 268 27235
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei Termoizolarea și alte măsuri de ridicare a efi cienței energetice a 
blocului existent din str. Negruzzi, 85, or. Orhei

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18762613 
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Licitaţie publică Nr. 17/01083

Autoritatea contractantă Centrul Național Anticorupție

Adresa -

Telefon/fax 257337

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DUTCA EDUARD

Obiectul achiziţiei autoturisme

Cod CPV 34110000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini -mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică --mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101029701

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000029702

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 461300000029702

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18763331 

Licitaţie publică Nr. 17/01084

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE 
COMUNICAŢIE

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

Telefon/fax 022-20-46-69

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

Obiectul achiziţiei
Reabilitarea utilităţilor (pachet II), str. 31 August 1989, 
or.Chişinău (obiect 3072), str. Tighina or.Chişinău (obiect 3074), 
str. Alexandru cel Bun or.Chişinău (obiect 3070).

Cod CPV 45222000-9

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

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 1007601009657
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 1007601009657

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD43TRPCDV518410A007

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 1007601009657

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD43TRPCDV518410A007

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18763397 

Licitaţie publică Nr. 17/01086

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Telefon/fax 268 27235

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești, 
r. Ialoveni

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD33ML00000000225151

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD33ML00000000225151

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

Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18764563 
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Licitaţie publică Nr. 17/01088

Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75

Telefon/fax 022-255930

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

Obiectul achiziţiei Achiziționarea lucrărilor de reparație a Policlinicii MAI, 
str. Gh.Asachi 25 și str. Gh.Asachi 50

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 biroul 137 Pînzari Victor, 
tel:022255930

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 sala mică de şedinţă 
etajul 3

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare D14TRPAAA142320A004

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 27.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18767512 

Licitaţie publică Nr. 17/01092

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

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

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

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

Obiectul achiziţiei Echipamente IT, accesorii, componente și consumabile.

Cod CPV 30200000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir.215

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

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

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare Anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa1

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare Anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial Anexa1

Termenul de depunere a ofertelor 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=18772760 

Licitaţie publică Nr. 17/01096

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 Echipament de radiocomunicaţii în standard TETRA.

Cod CPV 32000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, bir. 301, 
Doamna Elena IFTODE (022)868066.

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 28.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18775231 
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Licitaţie publică Nr. 17/01100
Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Telefon/fax 022888416
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie RAŢUC LIUBOV

Obiectul achiziţiei Achizitionarea reagentilor pentru citologia lichida si analizatorul 
Hidrasys

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, or. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, or. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 52VI000002251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 52VI000002251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 52VI000002251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 28.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18779030 

Licitaţie publică Nr. 17/01101
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 Coșeri Gheorghe
Obiectul achiziţiei Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal
Cod CPV 45316110-9
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
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD43TRPDAU2000000107
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
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=18781986 
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Licitaţie publică Nr. 17/01110
Autoritatea contractantă Primaria or. Ceadîr-Lunga
Adresa MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Telefon/fax (291)2-29-63
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CURDOV IVAN
Obiectul achiziţiei Lucrari de reparare a drumurilor
Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Rusă
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226628
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 20000001116700
Termenul de depunere a ofertelor 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=18790571 

Licitaţie publică Nr. 17/01114
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 BALAN SNEJANA

Obiectul achiziţiei Termoizolarea fatadei cam 13 din str. Korolenco 61/2 mun 
Chisinau

Cod CPV 45443000-4
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 28.04.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.04.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18795998 
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Licitaţie publică Nr. 17/01125

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
realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi 
autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților 
pentru anul 2017

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.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 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=18806412 

Licitaţie publică Nr. 17/01126

Autoritatea contractantă Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Adresa Korolenko 2/1, Chisinau

Telefon/fax 022 884349

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LIPCIU ION

Obiectul achiziţiei

lucrări de reconstrucție a laboraturului de analize 
microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu 
cerințele prevăzute de WHO Good Practices For Pharmaceutical 
Microbiology laboratories

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau, Ghiseul unic, Bloc C

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:
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Cont de decontare 33114001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD08TRPCAA518410A004

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 33114001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD08TRPCAA518410A004

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 33114001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD08TRPCAA518410A004

Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18806545 

Licitaţie publică Nr. 17/01128

Autoritatea contractantă Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău

Adresa str. București, 35, mun. Chișinău

Telefon/fax 022274055

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BUNDUCHI IULIA

Obiectul achiziţiei Accesorii (teste de control, lanţete și dipozitiv pentru ajustarea 
lanțetelor) pentru măsurarea glicemiei

Cod CPV 33141500-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. București, 35, mun. Chișinău

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. București, 35, mun. Chișinău
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 420515101479801

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101479801

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101479801

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=18807815 
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Licitaţie publică Nr. 17/01132

Autoritatea contractantă IMSP CS Nr.1 Orhei
Adresa str. Vasile Lupu 127, or. Orhei
Telefon/fax 023524967
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DVORNIC LUDMILA

Obiectul achiziţiei reagenți și consumabile de laborator pentru trimestrele II-IV 
anul 2017

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Vasile Lupu 127, or. Orhei
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 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=18816751 

Licitaţie publică Nr. 17/01139

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Telefon/fax 268 27235
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei Renovarea drumului L165 R20 – Lalova (km0+00 – km 18+000) și 
L 165.1. Drum de acces spre s.Țîpova (km 0+00 – km 2+00)

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18821067 



31

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

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

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=18302913 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00784 din 10.04.2017 cu privire la achiziţia de Achizționarea centralizată de implanturi oftalmologice 
(cristaline) pentru IMSP SCM „Sfânta Treieme”, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican, pentru anul 
2017., cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 07.04.2017 10:00

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 10.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.04.2017 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=18358784 



32

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00849 din 11.04.2017 cu privire la achiziţia de Achizționarea centralizată de consumabile conform 
necesităților IMSP, pentru anul 2017., cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU 
ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Procentul garanţiei pentru ofertă

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00869 din 11.04.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea materialelor de construcţie, cod CPV 
- 44110000-4, conform necesităţilor autorităţii contractante 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

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00889 din 14.04.2017 cu privire la achiziţia de Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) 
conform necesităților IMSP, pentru anul 2017., cod CPV - 24455000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PEN-
TRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Procentul garanţiei pentru ofertă

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18504621 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00914 din 26.04.2017 cu privire la achiziţia de Stații de lucru, cod CPV - 30213000-5, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Banca Nationala a Moldovei, 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=18550996 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00924 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de Produse oftalmologice pentru anul 2017, cod CPV - 
33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 17.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.04.2017 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 14:00

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

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00929 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de mobilier, cod CPV - 39000000-2, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Departamentul Poliției de Frontieră al MAI, 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=18573698 
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În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/00991 din 21.04.2017 cu privire la achiziţia de set de instrumente chirurgicale cardio-vasculare, cod CPV - 
33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

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

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/01036 din 25.04.2017 cu privire la achiziţia de generator electric, cod CPV - 31120000-3, conform 
necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL RÎŞCANI, 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=18691020 

În atenţia operatorilor economici!
La Licitaţie publică nr. 17/01071 din 20.04.2017 cu privire la achiziţia de (procedură repetată) Achiziționarea și instalarea echipa-
mentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți, cod CPV - 37535200-9, conform necesităţilor autorităţii 
contractante PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 10:00

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18747643 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/01125 din 28.04.2017 cu privire la achiziţia de realizarea Programului Naţional 
„Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2017, cod CPV - 
33100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00801

Autoritatea contractantă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Adresa mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63

Telefon/fax 022-29-47-26

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

Obiectul achiziţiei
Servicii de laborator ( determinarea indicilor de control pe 
domeniul sanitar-veterinar, sănătatea plantelor, controlul 
produselor de uz fi tosanitar, siguranţa alimentelor)

Cod CPV 71900000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str. Kogâlniceanu, 63, bir. 103

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

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=18386437 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01007

Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE SOROCA

Adresa Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihai Eminescu 16

Telefon/fax 23022216

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GROSU GRETA

Obiectul achiziţiei reparatia pavajelor cladirea CS Soroca

Cod CPV 45432112-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul de Sanatate Soroca,str.M.Eminescu 16

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, SOROCA, or. Soroca, str. Mihai Eminescu 16
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22510062

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.6 Soroca

Cont trezorerial 2264111002

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=18660330 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01010

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Telefon/fax 026322498
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie STOIU ANGELA
Obiectul achiziţiei Lucrări de reparatie a biroului Patomorfologic.
Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini R.Moldova or.Leova str.Stefan Cel Mare 63 bloc.Administratia 
cab.Juridic resp.Stoiu Angela

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
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=18662056 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01012

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa Bd. Traian 21/2
Telefon/fax 022 776711
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Taburceanu Valerii

Obiectul achiziţiei
Dezinfectanți si prafuri de curațat pentru necesitatea instituțiilor 
de învățămînt preșcolare și preuniversitare afl ate în subordinea 
DETS sectorul Botanica

Cod CPV 24000000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian, 
21/2, et.2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 83 deschiderea la ora 
10:00

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial MD87TRPCDV518410A007
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18663325 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01022

Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 078830509

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COJOCARI LIDIA

Obiectul achiziţiei Produse de curăţat şi îngrijire personală, articole de menaj şi uz 
casnic.

Cod CPV 39800000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir. 11, www.sr-orhei.ms.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, sala de şedinţe

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

Termenul de depunere a ofertelor 17.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18676651 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01033

Autoritatea contractantă Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Ceadîr-Lunga

Adresa or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2

Telefon/fax (291) 21110

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VINOGRADOVA ALLA

Obiectul achiziţiei Медицинское оборудование для ПМСУ Чадыр-Лунгской РБ

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225134359

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l. Ceadir-Lunga

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225134359

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l. Ceadir-Lunga

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18685367 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01041

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 trimestrul II, an. 2017

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Or. Strășeni, str. Toma Ciorba, 11/1

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 Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD25ML00000000225132

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD25ML00000000225132

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

Termenul de depunere a ofertelor 14.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18699672 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01042

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie

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

Telefon/fax 22 857-239, 857 259

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

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea inventarului tehnico-sanitar

Cod CPV 44115200-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3, bloc admin., etaj II, 
birou. 20

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3, 
bloc. admin., etaj II, birou. 20

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa1

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa1

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

Termenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18703328 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01075

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI TARACLIA

Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Lenin 128

Telefon/fax 29425774

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie FILIPOV SERGHEI

Obiectul achiziţiei киоты для театра “смешен петък”

Cod CPV 37000000-8

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 18.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18750181 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01081

Autoritatea contractantă Primaria orasului Calarasi

Adresa or.Călărași, str.M.Eminescu,19

Telefon/fax 0244 2-27-73 ;0244 2-20-52

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Ana Bejenari

Obiectul achiziţiei
Echipament informatic Bunurile se livrează cu transportul,, 
Vînzătorului” in termen de 15 zile calendaristice de la 
inregistrarea contractului conform legislațîei in vigoare

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Călărași, str.M.Eminescu,19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD85TRPDBH142310G111

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226646

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD85TRPDBH310G11107A

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226646

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18761101 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01087

Autoritatea contractantă Departamentul Poliției de Frontieră al MAI

Adresa mun.Chișinău, str.Petricani 19

Telefon/fax 0-22-259-627 0-22-259-679

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARI TAISIA

Obiectul achiziţiei
Examinarea și deservirea sistemului electric de înaltă tensiune 
a subdiviziunilor DPF, și efectuarea măsurărilor la sistemele de 
împămîntare.

Cod CPV 50000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str.Petricani 19 bir. 307

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Termenul de depunere a ofertelor 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=18764611 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01090

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii Capitale

Adresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Telefon/fax 022-23-49-36

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

Obiectul achiziţiei Construirea canalizării menajer-fecaloide, str. Sihastrului

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225120319

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225120319

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 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=18769084 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01091

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

Telefon/fax 022888416

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

Obiectul achiziţiei Servicii metrologice

Cod CPV 50400000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala, or. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala, or. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 52VI000002251817136

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 52VI000002251817136

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

Termenul de depunere a ofertelor 24.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18769690 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01094

Autoritatea contractantă ASEM

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, 
str. Bănulescu-Bodoni G. 61

Telefon/fax 022402920

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SANDUŢA SVETLANA

Obiectul achiziţiei Produse petroliere

Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Bănulescu Bodoni, 61, bl.A, et.5, bir.515

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, 
str. Bănulescu-Bodoni G. 61

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22512024696

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22512024696

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.

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=18774223 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01095

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI DONDUŞENI

Adresa Republica Moldova, Donduşeni, Donduşeni, str. Independenţei 49

Telefon/fax 025122203

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

Obiectul achiziţiei Amenajarea parcului central din orașul Dondușeni

Cod CPV 45222000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria orașului Dondușeni

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Donduşeni, Donduşeni, str. Independenţei 
49

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 145142

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 145142

Cont trezorerial TREZMD2X

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=18774962 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01099

Autoritatea contractantă IMSP CMF mun.Balti

Adresa Balti str.Decebal 101V

Telefon/fax 023172544

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie POPA ALEXANDRINA

Obiectul achiziţiei Mobilier

Cod CPV 39100000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Balti str.Decebal 101 ” V ”; biroul 210

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Balti str.Decebal 101 ” V ”; biroul 208
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD63ML00000000225192

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

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD63ML00000000225192

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

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 14.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18778757 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01103

Autoritatea contractantă Ministerul Sănătății

Adresa mun.Chișinău str.Vasile Alecsandri, 2

Telefon/fax 022 268822

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Gudumac Anatolie

Obiectul achiziţiei Servicii de paza fi zica

Cod CPV 79710000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău str.Vasile Alecsandri, 2 Directia contabilitate si 
patrimoniu

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău str.Vasile Alecsandri, 2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101012801

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 3359502

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 440115101012801

Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18783695 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01104

Autoritatea contractantă ADR Nord

Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8

Telefon/fax 023129682

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

Obiectul achiziţiei

servicii de elaborare a studiilor și analizelor în domeniile 
prioritare dezvoltării regionale: guvernanța regională, 
dezvoltarea urbană policentrică, turism, cercetare și inovare în 
RDN

Cod CPV 79311100-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18783936 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01107

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CAHUL

Adresa Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2

Telefon/fax 029928441

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MATCAŞ LUDMILA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de construcție a gazoductului de presiune înaltă Cahul-
Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina, tronsonul Badicul 
Moldovenesc

Cod CPV 45231220-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cahul, str. Piața Independenței 2

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 220100000001160

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 220100000001160

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226610

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=18786816 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01108

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Dubasari

Adresa s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii

Telefon/fax 024844746

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

Obiectul achiziţiei Termoizolarea fațadei, schimbarea tîmplăriei la LT Stefan cel 
Mare, s.Molovata, rl Dubăsari

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii, CR DUBASARI

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18787581 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01109

Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare
Adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Telefon/fax 0-22-40-97-14
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DUCA VALENTINA
Obiectul achiziţiei TEHNICĂ DE CALCUL
Cod CPV 31710000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18787825 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01111

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 schimbare a geamurilor în Școala Sportivă nr.1 din 
mun.Bălți conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și 
Sport al Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 45421132-8

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică RM, mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primăria, biroul 311, et.III
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18790979 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01112

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax (022) 250809
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PINTEAC OLGA
Obiectul achiziţiei Frigidere și Fiare de calcat
Cod CPV 39711130-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP IMU
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD55VI02251030000000
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.3 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18791456 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01115

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 Reparația capitală a tribunelor stadionului de fotbal din 
or. Cricova

Cod CPV 45236119-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. 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

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 20.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18796729 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01117

Autoritatea contractantă COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI
Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Lenin 194
Telefon/fax 0298 2 25 88
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Раду Марианна
Obiectul achiziţiei закупка наручных часов
Cod CPV 18522000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Lenin 194
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Rusă

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000009409
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226609
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000009409
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226609
Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18798092 



47

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01121

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile

Adresa str. Costiujeni, 5/1

Telefon/fax 794113 794211

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

Obiectul achiziţiei Substanţe medicamentoase

Cod CPV 33690000-3

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Costiujeni, 5/1 et.2 sala de şedinţe
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251002142

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251002142

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

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18803809 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01123

Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic

Adresa

Telefon/fax 0 22 852 670

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PREPELITA CORNEL

Obiectul achiziţiei Materiale pentru protezare

Cod CPV 33184000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncoogic
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251702316

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251702316

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

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18804068 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01127

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Floresti

Adresa or Floresti str Stefan cel mare 77

Telefon/fax 025027215

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GROZA SVETLANA

Obiectul achiziţiei Consumabile medicale penrtu anul 2017

Cod CPV 33140000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or Floresti str Stefan cel mare 77

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or Floresti str Stefan cel mare 77
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264431002

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 462500000523103

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264431002

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 462500000523103

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18806984 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01131

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 Girofar pentru ambulanță tip LED

Cod CPV 45453000-7

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav, 7, et. 4
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18815772 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01143

Autoritatea contractantă Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala

Adresa Str. Andrei Doga nr. 24/1

Telefon/fax 022400630

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie LUŢCAN ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Serviciilor tipografi ce şi servicii conexe

Cod CPV 79800000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 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=18826248 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01144

Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 078830509

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

Obiectul achiziţiei Servicii de analize medicale şi investigaţii diagnostice 
funcţionale pentru asistenţa medicală specializată de ambulator

Cod CPV 85148000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85. bir.11, www.sr-orhei.ms.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Orhei, str. C.Negruzzi 85, sala de şedinţe
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

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

Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18826278 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01145

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
realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi 
autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților 
pentru anul 2017

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.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

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 18.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18830572 
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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. 17/00932 din 10.04.2017 cu privire la achiziţia de servicii de responsabil tehnic la obiectul con-
structia gradinitei din or.Singera, cod CPV - 71520000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Primaria or.Singera, 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=18580414 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01002 din 14.04.2017 cu privire la achiziţia de Materiale de construcţie, articole conexe şi 
mărfuri pentru sectorul apeduct şi canalizare., cod CPV - 44100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SCM nr.1, 
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=18657463 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01052 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare a SAMU Chișinău, str. 
V. Alecsandri, 2, cod CPV - 71220000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ 
MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ, 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=18727744 
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Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00870 din 03.04.2017 cu privire la achiziţia de Achizitionarea 
lucrarilor de reparatie capitala a veceurilor pentru studenti a UASM Caminul 22/2A etajul 2-4, cod CPV - 45000000-7, conform 
necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA.

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01018 din 13.04.2017 cu privire la achiziţia de Устройство парковки 
и автодороги к зданию примэрии г.Тараклия., cod CPV - 45100000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA 
ORAŞULUI TARACLIA.
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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 142/17

1. Denumirea autorităţii contractante: A.O. Federaţia de Lupte din RM

2. IDNO: 1014620001678

3. Tip procedură achiziţie: licitaţie publică

4. Obiectul achiziţiei: Servicii de transport aerian ocazional

5. Cod CPV: 60420000-8

6. Data publicării anunţului de intenţie: ___________

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de transport aerian ocazional 
conform necesităţilor A.O. Federaţia de Lupte din RM (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
bugetară 2017.

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

8. Modalităţi de plată: transfer

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

Servicii de transport aerian ocazional
1. 60420000-8 Serbia, or. Belgrad bilet -

• Escala sa nu depaseasca 5 ore;
• Bagajul sa fi e inclus in pret;
• Preţul să fi e indicat tur-retur
• Dupa prestarea serviciilor sa fi e 

oferita factura;
• Ordiul/contul de plată să fi e 

transmis pe poșta eletronică

2. 60420000-8 Italia, or. Sasari bilet -
3. 60420000-8 România, or. Timişoara bilet -
4. 60420000-8 Germania, or. Dormagen bilet -
5. 60420000-8 Macedonia, or. Skopje bilet -
6. 60420000-8 Georgia, or. Tbilisi bilet -
7. 60420000-8 Armenia, or. Vanadzor bilet -
8. 60420000-8 Rusia, or. Kaspiisk bilet -
9. 60420000-8 Polonia, or. Warsaw bilet -

10. 60420000-8 Canada, or. Guelph bilet -
11. 60420000-8 Azerbaidjan, or. Bacu. bilet -
12. 60420000-8 Spania, or. Madrid bilet -
13. 60420000-8 Franţa, or. Paris bilet -
14. 60420000-8 Rusia, or. Kemerovo bilet -
15. 60420000-8 Kazahstan, or. Semey bilet -
16. 60420000-8 Rusia, or. Yarkutsk bilet -
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

17. 60420000-8 Rusia, or. Grozniy bilet -

• Escala sa nu depaseasca 5 ore;
• Bagajul sa fi e inclus in pret;
• Preţul să fi e indicat tur-retur
• Dupa prestarea serviciilor sa fi e 

oferita factura;
• Ordiul/contul de plată să fi e 

transmis pe poșta eletronică

18. 60420000-8 Rusia, or. Khasavyurt bilet -
19. 60420000-8 Rusia, or. Moskva bilet -
20. 60420000-8 SUA, or. New York bilet -
21. 60420000-8 Finland, or. Vantaa bilet -
22. 60420000-8 Kazahstan, or. Taraz City bilet -
23. 60420000-8 Rusia, or. Nefteiugansk bilet -
24. 60420000-8 Estonia, or. KohtlaIarvee bilet -
25. 60420000-8 Rusia, or. Moskva bilet -
26. 60420000-8 Latvia, or. Riga bilet -
27. 60420000-8 Spania, or. Pilar de la Horadada bilet -
28. 60420000-8 Turcia, or. Antalia bilet -
29. 60420000-8 Germania, or. Dortmund bilet -
30. 60420000-8 Finland, or. Tampere bilet -
31. 60420000-8 Turcia, or. Bursa bilet -
32. 60420000-8 Iran, or. Teheran bilet -
33. 60420000-8 Turcia, or. Izmir bilet -
34. 60420000-8 Bih, or. Sarajevo bilet -
35. 60420000-8 Grecia, or. Atena bilet -
36. 60420000-8 Slovenia, or. MurskaSobota bilet -

9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului de prestare servicii

11. Termenul și condiţiile de prestare solicitat (durata contractului): serviciile se prestează la solicitarea 
autorităţii contractante, durata contractului – până la data de 31.12.2017

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):10 luni

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: facturile să 
fi e transmise la adresa autorităţii contractante.

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

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

16. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt

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

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

1. Certifi cat de înregistrare a organizaţiei Copia Certifi catului, confi rmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei Participantului. Da

2. Certifi cat de atribuire a contului bancar Certifi cat emis de banca deţinătoare de cont Da

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

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerin-
ţe trebuie prezentate următoarele documente:
Licenţă de activitate – copie – confi rmată prin sem-
nătura și ștampila Participantului.
Autorizaţia de funcţionare – copie – confi rmată 
prin semnătura și ștampila Participantului.
Etc.
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

4. Raport Financiar prezentat la organele de 
Statistică, pentru anii 2015, 2016

Copia Rapoartelor, confi rmate prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei Da

5.
Certifi cat privind lipsa sau existenţa restanţelor 
faţă de bugetul public naţional, eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

original Da

6. Cazier juridic original Da

7. Formular pentru depunerea ofertei (F3.1) original Da

8. Garanţia pentru ofertă (F3.2) original Da

9. Caietul de sarcini. Specifi caţii tehnice și preţ 
(F4.1; F4.2) original Da

10. Formularul informativ despre ofertant (F3.3) original Da

11. Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere (F.3.4) original Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: A.O. Federaţia de Lupte din RM

b) Adresa: mun. Chișinău str. Pușkin, nr. 11

c) Tel:+(373)699 699 84

d) Fax: ______________

e) E-mail:mda@fi la-wrestling.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Peicov Victor, Președinte

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

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: mda@fi la-wrestling.com

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

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

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

- până la:10:00

- pe:28.04.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Federaţia de Lupte din RM, str. Pușkin,11

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: __________________________________________

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat
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24. Garanţia pentru ofertă:

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

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa AO Federaţia de Lupte din RM, cu nota “Garanţia pentru ofertă 
la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii AO Federaţia de Lupte din RM

(b) datele bancare AGRNMD2X452

(c) codul fi scal 1014620001678

(d) contul de decontare 22512547621

(f ) contul bancar MD28AG000000022512547621

(g) trezoreria teritorială 

25. Garanţia de bună execuţie a contractului:1%.

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

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

28. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 2200604.00 lei.
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Licitația publică 143/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria sat. Sadaclia, r-nul Basarabeasca

2. IDNO:1007601005615;

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Sistem de canalizare și stația de epurare din sat. Sadaclia, r-nul Basarabeasca.

6. Cod CPV: 45247130-0

7. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării lucrărilor de Sistem de canalizare și 
stația de epurare din sat. Sadaclia, r-nul Basarabeasca.,conformnecesitățilorPrimărieisat. Sadaclia, 
r-nul Basarabeasca

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017-2021.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Fondul Ecologic

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achizițieLicitație Publicăprivind executarea următoarelor lucrări specifi cate anexat 
prezentei invitații:

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului 

a) De antrepriză

12. Termenul și condițiile executare solicitat (durata contractului): 48 luni;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021;

14. Locul executării lucrărilor: sat. Sadaclia, r-nul Basarabeasca;

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista întragă;

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

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

a) Prețul ofertei – 90 %;

b) Perioada de execuție – 5 %;

c) Perioada de garanție – 5 %.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit;

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică
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20. Documentele/cerinţele de califi care/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl.
Da /Nu

1 Scrisoare de înaintare Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului F3.1 Da 

2 Împuternicirea Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului F3.2 Da

3 Formularul ofertei Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului F3.3 Da

4 Garanția pentru ofertă Formulare liberat de către o bancă satercială în 
original Da

5 Grafi cul de execuție Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului F3.5 Da

6
Neîncadrarea în siatuaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în 
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului F3.6 Da

7 Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de corupere Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularul F3.7 Da

8

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
RM sau în ţara în care este stabilit

Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal - copie, confi rmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

9
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este stabilit

Certifi cat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice - copie, confi rmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei ofertantului
Operatorul economic nerezident va prezenta 
documente din ţara de origine care dovedesc forma 
de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional

Da

10 Licenţa de activitate copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

11 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform 
Formularul F3.8 Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale 
faţă de alţi benefi ciari Formularul F 3.9 Da

13 Raportulfi nanciarpentruanul 2015 copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

14 Disponibilitate de bani lichizi sau alte mijloace 
fi nanciare conform IPO14 Nu se cere Da

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 
conform IPO14 20 000 000,00 Da

16 Lichiditate generală conform IPO14 Minim 101,00 % Da

17

Demonstrarea experienţei operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi  atribuit.

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

Declarație privind experiența similară conform 
Formularul F3.10
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate conform 
Formularul F3.11
Operatorul economic trebuie să nominalizeze 
contractul/ contractele în baza cărora se 
întrunesc cerinţele stabilite, pentru fi ecare dintre 
acestea prezentându-se informaţii detaliate, 
conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ 

contracte, astfel încât autoritatea contractantă 
să poată identifi ca natura lucrărilor executate, 
valoarea acestora șipreţul;

- procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor

Da
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Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl.
Da /Nu

18

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiileși/
sau echipamentele tehnice indicate de 
autoritatea contractantă, pe care aceasta 
le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului ce urmează a fi  atribuit

Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului confom 
Formularul F3.12
și 
Documente care atestă faptul că operatorul 
economic se afl ă în posesia utilajelor, 
instalaţiilorși/sau echipamentelor indicate de 
autoritatea contractantă, acestea fi ind fi e în 
dotare proprie, fi e închiriate, necesare îndeplinirii 
contractului

Da

19

Demonstrarea accesului la personalul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului 
contractului ce urmează a fi  atribuit (personalul 
de specialitate care va avea un rol esenţial în 
îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
conform Formularul F 3.13

Da

20 Certifi catul de atestaretehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

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

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la laboratoare de 
încercări și teste a materialelor ce vor fi  utilizate, 
în conformitate cu natura și specifi cul lucrărilor 
ce fac obiectul viitorului contract

Da

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

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

Da

24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

25 Manualul Calității Copie integral – confi rmată prin semnătura şi 
ştampila ofertantului Da

26 Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate [Tevi, fi tinguri, stație de epurare]

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min. unan
Max. 2ani Da

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

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

21. 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: Primăria sat. Sadaclia;

b) Adresa: sat. Sadaclia, r-nul Basarabeasca

c) Tel:0297-57-236

d) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Primar Vasile Baciu

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). 

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 șiștampilat, 
urmează a fi  prezentate:

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

- pînă la:11:00

- pe:28.04.2017

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primăria sat. Sadaclia, r-nul 
Basarabeasca

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 de zile;

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

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: 

a) Nu se cere

29. Denumirea și adresa organismului satpetent 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: 33 345 208,00 lei
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Licitația publică 144/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.S.”Întreprinderea pentru Silvicultura Edineț”

2. IDNO: 1003604153298

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă_________________________________

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

 [indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziției: Produse petroliere pentru anul 2017

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: __04.04.2017___

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produse petroliere pentru anul 2017
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Î.S.”Întreprinderea pentru Silvicultura Edineț”
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: __din surse proprii________________________

9. Modalităţi de plată: transfer____________________________________________________

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 09132000-3 Produse petroliere benzina 
Premium 95 Litri 36900

Cifra octanică, COR, min.95, 
Aspect limpede și transparent
SM SR EN 228:2013

2. 09132000-3 Produse petroliere benzina 
Regular-92 Litri 13000

Cifra octanică, COR, min.95, 
Aspect limpede și transparent
SM 226:2002

3. 09134200-9 Produse petroliere motorina 
EURO Litri 30000

Cifra cetanică, min 51,0 punct de 
infl amabilitate, min.550 C, 
Densitate la 200C, max.860,0kg/m3 
Viscozitate la 400C 2,00-4,50 mm2/s 
STAS 305-82

4. 09134100-8 Ulei Disel Litri 1400 GOST 17479.1-85

5. 09134100-8 Ulei Benzină Litri 600

6. 09133000-0 Gaz lichifi at Litri 80 GOST 20448-90

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] vinzare-cumpărare în rate

a) Vînzare-cumpărare
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b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

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

 [indicaţi numărul de luni] 12 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 12 luni.

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: or.Eddineț, 
or.Lipcani, or. Dondușeni, or.Briceni, or. Otaci, or Ocnița___________________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: grup de lucru

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 şi ponderile lor:

a) prezența stațiilor peco în localitățile menționate în p.14_____________________

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 Întregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

2. Certifi cat de atribuire contului bancar-copie Eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3. Certifi cat de efectuarea sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor-copie

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului conform cerințelor Inspectoratului 
Fiscal al RM)

Obligatoriu

4. Ultimul raport fi nanciar-copie Confi rmată prin semnatura și ștampila 
participanrului Obligatoriu

5.
Licența de activitate-copie Confi rmată prin semnatura și ștampila 

participanrului Obligatoriu

6.
Certifi cat de confi rmare 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 
semnatura și ștampila participanrului

Obligatoriu

7. Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard Obligatoriu
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: ÎS” Întreprinderea pentru Silvicultura Edineț”

b) Adresa: or.Edineț, str.Șoseaua Bucovinei, 24

c) Tel: +373 246 22993; +373 693 44022

d) Fax: +373 246 22993

e) E-mail: eninetsilva07@yandex.ru

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Țurcanu Angela - juristconsult

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

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 şi ştampilat, 
urmează a fi  prezentate:

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

- pînă la: 11:00

- pe: 28.04.2017

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 şi locul 
concret de depunere a ofertelor]_or,Edineț, str.Șoseaua Bucovinei,24_________

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 de zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi] ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultura Edineț”; 

(b) datele bancare [indicaţi] BC MOLDOVA AGROINDBANC SA Filiala Edineț; 

(c) codul fi scal [indicaţi] 1003604153298; 
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(d) contul de decontare [indicaţi] MD70AG0000000 22513400271; 

(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 stabileşte procentual 
din preţul contractului adjudecat]: _________%.

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 şi 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: 1 000 000 
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Licitația publică 145/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Fondul special pentru manuale

2. IDNO: 1016620000295

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

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

5. Obiectul achiziției: Servicii de distribuire și transportare a manualelor școlare în centrele raionale

6. Cod CPV: 60161000-4

7. Data publicării anunțului de intenție: aprilie 2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de distribuire și transportare 
a manualelor școlare în centrele raionale în anul 2017 

conform necesităţilor Fondului special pentru manuale (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 
anul 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: resursele fi nanciare ale Fondului special pentru manuale

9. Modalităţi de plată: În lei moldovenești, prin transfer, lunar, conform facturilor executantului ce 
confi rmă volumul serviciilor prestate. 

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

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

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 60161000-4 1. Recepţionarea în custodie, depozitarea și 
păstrarea (pentru un termen de circa 3-4 luni) 
a circa 0,5 mln exemplare de manuale, pentru 
a fi  distribuite în raioanele republicii. Costul 
total al manualelor constituie circa 16,5 mln. 
lei. Manualele sunt ambalate în colete cîte 12 
exemplare. 

2. Sortarea și formarea loturilor de manuale 
pentru fi ecare punct de destinaţie (Direcţiile 
Raionale/Municipale de Învăţămînt, Tineret și 
Sport). 

3. Transportarea și predarea loturilor de manuale 
în punctele de destinaţie (Direcţiile Raionale/
Municipale de Învăţămînt, Tineret și Sport) 
conform dispoziţiilor de livrare a benefi ciarului.

4. Evidenţă contabilă a serviciilor efectuate, 
perfectarea facturilor pentru destinatar și 
executarea rapoartelor pentru benefi ciar.

5. Păstrarea pe termen de 3 - 4 ani a rezervei 
de stoc a manualelor destinate Ministerului 
Educației.

ex 0,5 mln

17.5 mii

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: de prestare servicii 
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12. Termenul și condițiile de prestare solicitat (durata contractului): 01.05. – 31.12.2017

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:centrele 
raionale din Republica Moldova 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: compararea prețurilor

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): 

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 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 Licenţa de activitate-copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6

Certifi cat pentru confi rmarea capacităţii executării calitative 
a contractului de achiziţie – original – eliberat de Participant, 
care refl ectă următoarea informaţie:
• experienţa acumulată (experienţă în deservirea mărfurilor 

luate în custodie, distribuirea manualelor, cunoaşterea 
specifi cului activităţii instituţiilor de învăţămînt);

• dovadă a posesiei cu drept real a depozitelor, (încăperi 
uscate şi ventilate, dotate cu utilaje antiincendiare 
automate) cu suprafaţă sufi cientă pentru păstrarea (în 
termen de circa 4 luni) a cantităţii de manuale specifi cate;

• management contabil şi de activitate în stocare/depozitare;
• experienţă în gestiunea contabilă a mărfurilor luate în 

custodie;
• dovadă a posesiei cu drept real a mijloacelor de transport 

specializate, care permit expedierea şi transportarea în 
siguranţă a manualelor; 

• dotarea tehnică corespunzătoare pentru gestiunea 
depozitelor (utilaje, dispozitive pentru încărcare / 
descărcare) şi pentru gestiunea contabilă (evidenţă sintetică 
şi analitică, întocmirea facturilor de expediţie, rapoartelor 
pentru benefi ciar etc);

confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

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

Conform F3.4 din Documentatia 
Standart. Obligatoriu
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Fondul Special pentru Manuale
Adresa: or. Chișinău, bvd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, etaj 12, ofi ciu 1219, 1220
Tel: 0 22 29 60 45; Fax: 0 22 23 41 03
E-mail: manualemoldova@gmail.com
Numele și funcţia persoanei responsabile: Gheorghe Gîrneț, 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: manualemoldova@gmail.com 
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

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

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

- pînă la ora: 10.00
- pe data: 28.04.2017
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: Fondul Special pentru Manuale
Adresa: or. Chișinău, bvd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, etaj 12, ofi ciu 1219, 1220
Tel: 0 22 29 60 45; Fax: 0 22 23 41 03
E-mail: manualemoldova@gmail.com
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: 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 

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5% din suma contractului

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: 800 mii lei.
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Licitația publică 146/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Giurgiulești, raionul Cahul, Republica Moldova

2. IDNO: 1007601006634

3. Tip procedură achiziție: Licitație publcă

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

5. Obiectul achiziției: procurare mijloc de transport, remorcă, lama dezăpezire, utilaj de încărcat 

6. Cod CPV: 16700000 – 2 

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

conformnecesităţilor primăriei Giurgiulești 
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Buget local

9. Modalităţi de plată: în baza facturii fi scale, prin transfer, în termen de 15 zile lucrătoare

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție licitația 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 Unitate de transport 1 1 Motorul
Modelul D-245,5, MMZ
Tipul – 4 timpi, Diesel, cu turbine
Puterea, CP (kW)- 89(66)
Nr.cilindri- 4
Cilindreea (volumul), litri- 4,75
Turația nominală, rot/min- 1800
Consumul specifi c, gr/kW*oră- 226
Transmisia
Cutia de viteze- mecanică, cu trepte
Nr.transmisiilor- 18/4
Viteze de deplasare, km/oră:
-Înainte: 2,1-38,20
-înapoi: 4,42-10,26
APP spate, rot/min-independent, 2 viteze 
(540&1000), sincron
Dimensiuni, greutate
Dimensiunile de gabarit, mm:
-lungimea - 3970
-lățimea – 1970
-înălțimea - 2850
Ampatamentul, mm- 2450
Ecartamentul,mm:
- Roților față: 1450-1850
- Roților spate: 1500-1600/1800-2100 
Greutatea, kg – 3950
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

Dimensiunile anvelopelor:
- roților față: 360/70 R20
- roților spate: 16.9 R38

Sistemul hydraulic de suspendarepe spate
Capacitate de ridicare, kg- 3200
Nr.cilindrilor hidraulici – 1 
Presiune maximă, bar – 200
Debitul pompei, 1. Min – 45
Puntea din față: portal cu reductoare cornice
Capacitățile rezervoarelor:
De combustibil, litri – 130
Hydraulic, litri – 25
Cabină: +,ROPS,OESD
Completarea
ZIP : +
Bara transversal de remorcare: +

2 Remorcă 1 1 Greutateanominala a încărcăturii/kN: 45 
Vitezamaximă de transportatre/ km/h: 35 
Masa remorcii/ kg: 2000 
Masa remorciiîncărcată /kg: 6500 
Dimensiunile/ mm
-lungime: 5800
-lățime: 2465
Înălțime: 1870
Ecartamentul/mm- 1850
Volumulcaroseriei/m3- 5,0
Suprafațacaroseriei/m2- 9,5 
Puterea minima de agregare/kw - 55

3 Încărcătoarefrontale 1 1 Capacitate de ridicare/ kg- 800
Productivitatea /t/oră – 55
Înălțimea de încărcare/ mm- 3200
Înălțimea de descărcare/mm – 2500
Unghiul de descărcare/grade - 60 
Greutatea /kg - 826

4 Lame frontale 1 1 Lățimea de lucru/mm:
-la poziționarea normal a lamei: 2500
-la instalareaunghiului de atac 30º:2150
Tipulpunții din față la tractorul la care se atasă: 
portal, 3 părți cu reductoarecornice
Productivitateam2/oră: 23400
Viteză de lucru km/oră:12,9
Înălțimeamaximă a stratului de zăpadă/mm: 500
Greutatea/ kg: 374

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): [indicaţi 
numărul de luni] 12 luni.
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13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2017

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:

Primăria s. Giurgiulești, r. Cahul

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) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

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

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

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

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

5

Neîncadrareaînsituațiilecedeterminăexcludere
a 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 3.6. Da

6 Neimplicareaînpracticifrauduloaseși de corupere. 
Declarațiepeproprierăspundere.

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

7
Certifi cat de efectuaresistematică a 
plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat de 
Inspectoratul Fiscal

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

8
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 

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

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

11 Informaţiilor cu privire la 
obligaţiilecontractualefaţă de alţibenefi ciari

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

12 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Giurgiulești, raionul Cahul

b) Adresa: str. Independenței 24, Giurgiulești, Cahul_

c) Tel:00373 299 68 238;

d) Fax:00 3730299 68 378

e) E-mail:primăriagiurgiulesti@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile:Vera Milev - secretar al primăriaei

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). 

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

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

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

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

- pînă la:11:00

- pe:28.04.2017

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]primăria satului Giurgiulești, r. Cahul

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: __________________________________________

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; Primăria Giurgiulești

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 1007601006634
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(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].or. Cahul

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

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: 530 000, 00 
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Licitația publică 147/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală Educaţie a CR Orhei

2. IDNO: 1015601000293

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: Nu se aplică

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea produselor alimentare pentru Tabara de odihnă „Mioriţa” 
s.Ivancea.

6. Cod CPV: 15800000-8

7. Data publicării anunţului de intenţie: 03.04.2017

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării

produselor alimentare pentru Tabara de odihnă „Mioriţa” s.Ivancea
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor : Direcţia Generală Educaţie a CR Orhei
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: : bugetul raional.
[sursa banilor publici] 

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15821200-1 Biscuiţi de ovăz kg 195 ambalat cutii carton, PTMD67-38653087-001

2 15821200-1 Biscuiti cu lapte topit kg 200 pentru copii, cu valoarea energetic de până la 
300 kcal la 100 g produs, GOST 24901-89

3 15542000-9 Brînză de vaci kg 150 5%, în pachete de polietil. a câte 500 gr,
PTMD67-00400053-58

5 15871270-7 Borş clasic pac 30 în pac.20 gr, TU 9199-031, GOST 2156-76
6 24313320-0 Bicarbonat pac 12 în pac.500 gr, GOST 2156-76
7 03222111-4 Banane kg 1500 mărime medie, SAN PIN 2.3.2.560-96
9 15111100-0 Carne de bovină kg 380 fără os proaspătă-racita, cat. I, GOST 779-55

10 15111100-0 Carne de porc kg 350 fără os proaspătă-racita, cat. I, GOST 7724-77

11 15543400-0 Caşcaval cu cheag tare, Edam kg 150 cu fracţia masică de greutate raportată la 
substanţa uscată de 45% - 50%, SM 218:2001

13 15842310-8 Caramele kg 100 în sortiment, GOST 6477-88
14 15863200-7 Ceai negru kg 30 ambalat pachet 100 gr, GOST 1938-90

15 15550000-8 Chefi r L 500 pachete polietilena a câte 0,5 litri; 2,5%, 
GOST 4929-84

16 15811200-8 Chifl e buc 4000 în sortiment 1/100 gr
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

20 15613300-1 Crupă de hrişcă kg 240 din boabe întregi, ambalat 1 kg, GOST 5550-74
21 15625000-5 Crupă de griş kg 145 amb 1 kg, GOST 7022-97
22 03211100-4 Crupă de grâu sfărâmate kg 230 ambalat 1 kg, PTMD67-38869887-005:2000
23 03211400-7 Crupă de orz kg 340 ambalat 1 kg, GOST5784-60
24 03211200-5 Malai kg 100 amb 1 kg, GOST 26972-86

26 15112000-6 Fileu de gaină kg 150 refregerate, ambalat 1,0 kg, 
PT MD 67-00400053-033:2008

27 15612100-2 Făină de grâu kg 110 pentru panifi caţie cal. superioară, amb. 5 kg, 
SM 202:2000

28 15613380-5 Fulgi de ovăz kg 145 amb pachet/1 kg, GOST 21149-93
29 15872000-1 Foi dafi n pac 80 pachete 10 gr, GOST 17594-81
31 03222210-8 Lămâi kg 30 Proaspete, SAN PIN 2.3.2.560-96

32 15511100-4 Lapte dulce L 1500 pasteurizat 2,5 %, pachet poliet. 1 l, 
GOST 13277-79

34 15332290-3 Gem din fructe kg 104 (prune, abricos) cal.1în borcane de sticlă 
(0,680kg), GOST 6929MB5061-89

35 03212213-6 Mazăre uscată kg 300 boabe şlefuită, amb 1 kg, 
PTMD67-38869887-003

36 03221221-1 Mazăre verde kg 140 conservată 0,7l cal.super., 
GOST 15842-90 SM-196

38 03211300-6 Orez întreg kg 345 şlefuit rotund, calit.I ambalat 1 kg, 
GOST 6293-90

39 15871110-8 Oţet de masă L 60 9%, PTMD67-00400053-025:2006
40 03142500-3 Ouă de găină buc. 4350 dietice, măscate, SM-89 MĂȘCATE
41 15331425-2 Pastă de roşii kg 85 c/s 25 % în borc.de sticlă 0,7 kg, GOST 3343-89

42 15850000-1 Paste făinoase kg 455 grupa V, cl.I, amb.5 kg,fi gurine,cal. super.,
GOST 875-92

44 15229000-9 Peşte congelat, kg 500
fără cap,lungimea 20-30 cm, cu greutatea nu 
mai puţin de 0,3 Kg./ 1 peşte Hec, 
GOST 20057-96

45 15811100-7 Pâine(franzele) kg 3900 din făină de grâu de cal. super. (400 gr.)
GOST 28809-90feliată și ambalată.

46 15872100-7 Piper negru boabe pac 80 boabe,20gr,pachet, GOST 29050-91
47 15872100-7 Piper negru pac 100 măcinat, amb.20 gr, GOST 29050-91

48 15112000-6 pulpe găină kg 600
rfregerate, de fi erbere rapidă, amb. în cutii de 
carton, cu greut. de nu mai puţin de 
0,4 kg / 1 pulpă, GOST 25391

49 15812120-0 Sare de lămâie pac 50 de lămâie,100 gr
50 15872400-5 Sare iodată kg 175 în pachete/1 kg, GOST 13830-97

53 15512000-0 Smântână kg 80 amb în pachet polit. 0,5 kg, grăsim.15 %
TU10.02.02.789.09-89 SM 196

54 15321000-4 Suc de fructe L 2000 in tetrapac de 1 L, limpezit, 
SM 183:2003 MBT5061-89

55 15421000-5 Ulei de răsărită L 275 rafi nat şi deodorat în sticle de 1 L
PTMD67-05691233-001:2002

56 15530000-2 Unt de vacă ţărănesc kg 500 cu grăsimea 72,5%, fără adaosuri de grăsimi 
vegetale, pachet 200 gr, GOST 37-91

57 15831000-2 Zahăr-tos kg 560 saci, 5 kg, GOST 21-94

58 15830000-5 Zahăr vanilat pac 100 pachete 1,5 gr, Ecologice in conformitat cu 
normele SMSR 1418: 2006



76

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare în rate

c) Leasing

d) Locaţiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________

12. Termenul și condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):

 3 luni (iunie-august 2017)

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.08.2017

14. Locul de livrare a produselor : Tabara de odihnă „Mioriţa” s.Ivancea r-ul Orhei

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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) Cel mai mic preţ

b) Calitativ.

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: 

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

20. Documentele/cerinţele de califi care/selecţie 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 Informaţionale), 
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 R.M.)

Obligatoriu

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

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

6 Certifi cat de conformitate /(Declaraţia de 
conformitate – pentru toate produsele)

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 Documentaţia Standard. Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

10 Autorizaţia 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 și de provenienţă a materiei 
prime (făină, grâu )

 copie -confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

14
Confi rmare de deţinere a stocului de făină/grâu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

15
Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

17
«Certifi cat de inspecţie a calităţii cerealelor și 
a derivatelor cerealelor», eliberat de Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

18
Sistemul de Managment al Calităţii și Siguranţa 
Alimentelor (pentru produsele de origine 
animalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002 Facultativ

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

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală Educaţie a CR Orhei

Adresa: or. Orhei, str. M.Eminescu,2, etaj 4, bir._59 

Tel:(0235)21301.

Fax:(0235) 22612

E-mail: dgorhei@gmail.com

Numele și funcţia persoanei responsabile – Prodan Ludmila – contabil- șef

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

- Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa:www.dgorhei@gmail.com

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

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

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

- pînă la: 11:00

- pe: 28.04.2017
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b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al 
procedurii negociate: ____________________________________________________ 

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

Direcţia Generală Educaţie Orhei

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. Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _1__%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii - Direcţia Generală Educaţie a CR Orhei;

(b) datele bancare – Ministerul Finanţelor;

(c) codul fi scal – 1015601000293;

(d) codul IBAN – MD17TRPDAC142310B14917AA; c/d – 226605;

MD03TRPCDT518410A00881AA- pentru garanţia bancară, c/d – 2264052001;

 (e) contul bancar – TREZMD2X;

(f) trezoreria teritorială - Orhei; 

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual din 
preţul contractului adjudecat]: ___5____%.

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ______________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 330 000 lei
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Licitația publică 148/17

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

2. IDNO: 1006601003566

3. Tip procedură achiziție: licitație deschisă

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

5. Obiectul achiziției: automobil de serviciu

Cod CPV: 34110000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: 26.12.2016

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

conform necesităţilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget propriu

8. Modalităţi de plată: în termen de 

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 34110000-1 Automobil Bucata 1 Parametri tehnici:
Forma caroseriei – Sedan;
Volumul motorului -1.8 – 2.0;
Putere – nu maipuțin de 200 c.p.;
Cuplu motorului – min.350 NM;
Viteza maxima – min.240 km/h;
Consum: Urban – max. 8.0; Traseu – max. 5.5; Mixt – max. 6.5;
Cutie – automată cu 6 trepte min.;
Carburant – benzină;
Lungimea – min. 4800 mm;
Lățimea – min. 1800 mm;
Garda de sol min. 160 mm;
Roata de rezervă din oțel;
Culoarea caroseriei de preferință negru metalizat;
Termen de garanție –min. 4 ani sau 100000km;
Anul producerii – 2016-2017 (automobile nou) 
Termen de livrare – pînă la 10 zilelucrătoare;
Tempomat adaptiv până la 160 km/h;
Aparotori noroi spate;
Covorașe față/spate, material textile;
Sistem antiblocare la frânare;
Sistem de control al sta bilității;
Sistem de control al tracțiunii;
Sistem de distribuție electronică a frânei;
Sistem proactiv de prevenire a multiplelor coleziuni în
urma impactelor;
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

Airbag șofer și airbag pasager cu opțiune dezactivare 
airbag pasager;
Airbag-uri laterale față;
Airbag-uri laterale cu centuri de siguranță pretensionate spate;
Blocare diferențial electronic;
Deblocarea automată a ușilor și activarea luminilor de
avarie în caz de impact;
Pachet drumurirele, incl. garda la sol mărită și protecție
motorul carter;
Imobilizator electronic;
Avertizor centuri de siguranță scaune față 
Frână de parcare electrică;
Computer de bord cu displei;
Închidere centralizată;
Geamuri electrica față și spate cu funcție confort;
Oglinzi laterale pliabile și încălzite electric, semnalizatoare 
laterale integrate;
Buzunare pe spatarele scaunelor față;
Protecție împotriva alimentării cu combustibil greșit;
Racleta în capac rezervor;
Instalație de aer condiționat, automată, cu distribuția 
aerului în două zone, fi ltru de calitate a mediului cu 
recirculare a aerului;
Scaune în față cusistem de ventilare.
Babcheta spate rabatabilă fracționat;
Scaunefațăreglabilepeînălțime;
Cotieră centrală față cu compartiment de depozitare și 
display informațional;
Scaunefață și spate încălzite;
Senzor de ploaie;
Senzor de lumină;
Senzori parcare față și spate;
Iluminare mânere interioare uși;
Iluminare spațiu pentru picioare față/spate;
Geamuri atermice cu protectie UV .
Volan multifuncțional (comenzi radio și telefon) în 3 spițe.
Bi-XENON faruri cu sistem dinamic și lentile LED incl. 
sistem spălare faruri;
Faruri ceață față;
Încălzire duze stropitoare parbriz;
Jante din aliaj ușor R18;
Sistem acces keylessincl. butonul start – stop;
Oglinzi laterale și din interior cu efect antiorbire;
SunSet, priza 230 V+12V+USB în spate, IPad, Tableta Fixator.
Sistem de monitorizare în pneuri;
Tapițerie înterior piele / piele artifi cială 
Sistem de navigare Amundsen 8, TouchscreenAux in 
USB&2SDCard Player;
Portbagaj cu deschidere și închidere electrică

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului 

a) Vînzare-cumpărare

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): pînă la 60 de 
zile lucrătoare

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 48 luni

13.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: mun. 
Chișinău, str. Columna 90

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : prețul cel mai scăzut
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16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor: nu se aplică 

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt

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

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

1 Oferta Original. Confi rmat cu semnătura și ștampila 
participantului. Da 

2 Garanția pentru Ofertă Original Da

3 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Original. Confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului.(F 3.4). Da

4 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii 
Copie. Confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului. Emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale).

Da

5 Licența de Activitate/ autorizatie(după caz) Copie. Confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului. Da

6 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 semnătura și ștampila 
participantului

Da

7
Prezentarea de informaţii privind capacitatea 
tehnică și experiența specifi că

Formularului (F 3.3) în original, cu anexarea 
copiilor confi rmate prin semnătura și ștampila 
participantului, a actelor doveditoare conţinând 
valori, perioade de delivrare/prestare, benefi ciari, 
indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorităţi 
contractante sau clienţi privaţi. 

Da

8
Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 
al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015

Original cu semnătura și ștampila ofertantului 
Declaraţie pe proprie răspundere, completată în 
conformitate cu Formularul (F 3.5). 

Da

9 Specifi cații tehnice F4.1 Original, cu semnătura și ștampila ofertantului Da

10 Specifi caţii de pret F4.2 Original, cu semnătura și ștampila ofertantului Da

11 Certifi cat de atribuire a contului bancar
copie – eliberat de banca deţinătoare de 
cont, confi rmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului;

Da

12 Certifi cat de origine a bunurilor Copie. Confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului. Da

13 Ultimul Raport Financiar (anul 2016) Copie. Confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului. Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

b) Adresa: mun. Chișinău str. Columna 90

c) Tel: 022852950

d) Fax: 022852900

e) E-mail: znovacova@anre.md

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

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

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

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

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: 28.04.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică, mun. Chișinău, str. Columna 90 bir. 1

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 de zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba se stat

25. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară 

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

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

a) Nu se cere.

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 666000 lei 
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Licitația publică 149/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală Învăţămînt Cahul

2. IDNO: 1012601000018

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: Nu se aplică

5. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţii la tabăra de odihnă și întremare a copiilor „Romantica” 
satul Moscovei

6. Cod CPV: 45453000-7

7. Data publicării anunţului de intenţie: 03 martie 2017

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparaţii la tabăra de 
odihnă și întremare a copiilor „Romantica” satul Moscovei conform necesităţilor Direcţiei Generale 
Învăţămînt Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul Unităţii Administrativ – Teritoriale Cahul

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie licitaţie publică privind executarea următoarelor lucrări:

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 45453000-7
Lucrări de reparaţii la tabăra de 
odihnă și întremare a sănătăţii copiilor 
„Romantica” satul Moscovei

deviz 1 Conform caietului de sarcini

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate: nu

11. Tipul contractului: de antrepriză

12. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 3 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.07.2017

14.  Locul executării lucrărilor: Tabăra de odihnă și întremare a copiilor „Romantica” satul Moscovei

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

1 Scrisoare de înaintare Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Împuternicirea Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.2. Da

3 Formularul ofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4 Garanţia pentru ofertă Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.4. Da

5 Grafi cul de execuţie Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Formularul 3.5. Da

6
Neîncadrarea în siatuaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în 
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului F3.6 Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase si de 
corupere

Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularul F3.7 Da

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

Copie Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei ofertantului Da

9 Certifi cat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei ofertantului Da

10 Licenţa de activitate copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

11 Informaţii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform 
Formularul F3.8 Da

12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale 
faţă de alţi benefi ciari Formularul F 3.9 Da

13 Raportul fi nanciar pentru anul 2016 copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

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

 500000,00 lei Da

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 
conform IPO14 2000000,00 lei Da

16 Lichiditate generală conform IPO14  minim 100 % Da

17

Demonstrarea experienţei operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi  atribuit.

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

Declaraţie privind experienţa similară conform 
Formularul F3.10
sau
Declaraţie privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate conform 
Formularul F3.11
Operatorul economic trebuie să nominalizeze 
contractul/ contractele în baza cărora se 
întrunesc cerinţele stabilite, pentru fi ecare dintre 
acestea prezentându-se informaţii detaliate, 
conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ 

contracte, astfel încât autoritatea contractantă 
să poată identifi ca natura lucrărilor executate, 
valoarea acestora și preţul;

- procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor

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

18

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile 
și/sau echipamentele tehnice indicate de 
autoritatea contractantă, pe care aceasta 
le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului ce urmează a fi  atribuit

Declaraţie privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului confom 
Formularul F3.12 și Documente care atestă 
faptul că operatorul economic se afl ă în posesia 
utilajelor, instalaţiilor și/sau echipamentelor 
indicate de autoritatea contractantă, acestea 
fi ind fi e în dotare proprie, fi e închiriate, necesare 
îndeplinirii contractului

Da

19

Demonstrarea accesului la personalul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului 
contractului ce urmează a fi  atribuit (personalul 
de specialitate care va avea un rol esenţial în 
îndeplinirea acestuia)

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
conform Formularul F 3.13

Da

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

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

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

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la laboratoare de 
încercări și teste a materialelor ce vor fi  utilizate, 
în conformitate cu natura și specifi cul lucrărilor 
ce fac obiectul viitorului contract

Da

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

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

Da

24 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcții copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

25 Manualul Calităţii copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

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

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Nu

27 Perioada de garanţie a lucrarilor Min. 3 ani
Max. 10 ani Da

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

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

29 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specifi caţia parametrilor 
tehnici solicitaţi în caietul de sarcini.
Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului.

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală Învăţămînt Cahul

b) Adresa: MD-3909, Piaţa Independenţei, Nr.6, Etaj2, Birou 302, orașul Cahul

c) Tel: 0299 20748; 0299 84749

d) Fax: 0299 23948; 0299 84749

e) E-mail: dgitsch@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cebanu Slavic – specialist DGÎ Cahul
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Setul de documente poate fi  obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 

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

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

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

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

- pînă la: 11:00

- pe: 28.04.2017

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]________________________________________

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

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

26. Garanţia pentru ofertă:

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

- Garanţie bancară.

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 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.

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

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1820423,60 lei
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Licitația publică 150/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni

2. IDNO: 1007601001787

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

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

5. Obiectul achiziției: Lucrari de reparație capitală și curentă a străzilor din cartierul Dănuțeni, or. 
Ungheni

6. Cod CPV: 45233142-6

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparație capitală și 
curentă a străzilor din cartierul Dănuțeni, or. Ungheni

 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei or. Ungheni, r-nul Ungheni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local, Fondul Rutier Național

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

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție Licitatie publica 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 45233142-6
Lucrari de reparație capitală și 
curentă a străzilor din cartierul 
Dănuțeni, or. Ungheni

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 70 de zile

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

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: cartierul 
Dănuțeni, or. Ungheni

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

a) ________________________________________________________________
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minim 300 000 lei DA

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 540 000 lei Da

16 Lichiditate generală 100 % Da

17

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

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

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

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

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

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

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

Da

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

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

Da 

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

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

26
Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate – fundații monolite din beton, rigole 
dreptiunghiulare prefabricate

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

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min. ______2____ani
Max. _______5___ani Da

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

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

29 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni
b) Adresa: Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni
c) Tel: 023626501, 068378376
d) Fax: 023622577
e) E-mail: gaviucvasile@gmail.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gaviuc Vasile

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

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

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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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: 28.04.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul 
concret de depunere a ofertelor] Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni

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 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 sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii – Primăria or. Ungheni;

(b) datele bancare – str. Națională 7;

(c) codul fi scal - 1007601001787;

(d) contul de decontare - 226606;

(e) contul trezorerial MD17TRPCDH518410A00742AA;

(f ) contul bancar – TREZMD2X;

(g) trezoreria teritorială Ungheni.

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 10 %.

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: 1 800 000 lei.
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În atenția operatorilor economici!

1. La Licitația publică Nr. 116/17 din 14.04.2017 cu privire la achiziționarea: Piese de schimb pentru tro-
leibuze, Cod CPV: 34900000-6 conform necesităților ÎM „Regia Transport Electric”

 sunt operate următoarele modifi cări:

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: ÎM „Regia Transport Electric”

b) Adresa: MD -2004, Chișinău, str. Mitropolitul Dosoftei, 146 .

c) E-mail: apostica@mail.ru

 se înlocuiește cu:

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

a) Denumirea autorităţii contractante: ÎM „Regia Transport Electric”

b) Adresa: Primaria mun. Chisinau, MD-2012, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare 83, sala 13.

c) E-mail: rtechishinau@gmail.com 

În atenția operatorilor economici!

Se anulează Licitația publică Nr. 137/17 din 25.04.2017 

cu privire la achiziționarea Produse alimentare pentru trimestru II an. 2017, 

Cod CPV: 15000000-8 conform necesităților Primariei Vorniceni.
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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.



93

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 396-op/17

1. Denumirea autoritații contractante: Scoala Profesionala or.Leova raionul Leova

2. IDNO1007601008890

3. Tipul procedura achizitiei: Cerereaofertelor de prețuri

4. Obiectulachiziției:Construcția rețelei de canalizare a Școlii Profesionale 

5. Cod CPV:45000000-1

6. Data publicării anunțului de inițiere:

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționarii:

Construcția rețelei de canalizare a Școlii Profesionale
(obiectul achiziției)

Conform necesitaților   Școala Profesionala or.Leova
(denumirea autoritatii contractante)

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetara 2017

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

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați,care îi pot satisface necesitațile,să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind livrarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-1 Construcția rețelei de canalizare a Școlii 
Profesionale m2 1 Conform listei cantițătilot de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: de antrepriză.

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

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

13. Locul executării lucrărilor: Școala Profesională orașul Leova

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. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică
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18. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

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

2 Devize locale aferente ofertei

Formularele 3,5,7 cu specifi cația parametrelor 
tehnici solicități 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.Conformată 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. Alte cerințe Se va completa de către autoritatea contractantă 
la necesitate obligatorie

19. Operatorii economici interesaţi potde obţine informaţie suplimentară sau pot in 
sistemulsolicita clarifi cări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Scoala Pofesionala or.Leova

b) Adresa: or.Leova st.Independentei nr 60

c) Tel: _0263 2-21-85

d) Fax: 0263 2-21-85

e) E-mail: spleova@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Nicolae Basarab directorul Școlii Profesionale 
or.Leova

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 numele 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 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

- pînă la: 20.04.2017

- pe: 11.00
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b) Adresa la care ofertele trebue transmise (denumirea autorității contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor: Scoala Profesionala or.Leova

- Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar

Plata prin transfer se va efectua în adresa (denumirea organizației), cu nota ”Garanția pentru oferta la 
procedura de achiziție nr.____ din ________________, conform următoarelor detalii:

a) Benefi ciarul plății (indicați);

b) Datele bancare (indicați);

c) Codul fi scal (indicați);

d) Contul de decontare (indicați);

e) Contul trezorerial (indicați);

f ) Contul bancar (indicați)

g) Trezoreria teritorială (indicați)

25. Garanția de bună execuție a contractului: (Suma garanției de bună execuție se stabilește 
procentual din prețul contractului adjudecat): Nu se cere.

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora lis-a atribuit contractul: (indicați una din formele de mai jos): Nu se cere

a)  nu se cere

b)  societatea pe acțiuni

c)  societatea cu răspundere limitată

d)  altele ____________________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 199814.33 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 397-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Hădărăuţi

2. IDNO: 1007601008214

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: Autoturism 

5. Cod CPV: 34110000-1

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

conform necesităţilor Primăriei satului Hădărăuţi 
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul 
local [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 34110000-1 Autoturism unităţi 1 Anul producerii -2017,automobil nou,originea 
Europa,forma caruseriei –Sedan,numărul de locuri 
5,volumul de lucru-900-100cm.3,puterea min KW(c.p)54 
(74),petrol 95,masa autorizat max-1505 kg.,forma 
motorului în rînd cu 4 cilindri,16,valve,motor pe benzină cu 
injecţie directă, EURO 5,volumul rezervuarului – 50,viteza 
maximă 156 km/h,consum maxim l/100km pînă la urban – 
77,extra-urban 4,9,ciclu complet-5,9 transmisie mecanică 
5+1 trepte, garda la sol min.155 mm,lungimea auto 4340-
4350 mm,înălţimea auto1510 – 1520 mm,Lăţimea max 
1730 -1740 mm, emisie CO2(g/)max 137,volum portbagaj 
max 510 l.,puntea faţa MC-Pherson,puntea spate - Pinte 
în H cu profi l deformabil și epura programată – arcuri 
elicoidale.
Echipament direcţie asistată hidraulic,aier 
condiţionat,comandă reciclare aier,proiectare de 
cată, antidemaraj electronic,ABS Bosch 8.1, repartitor 
electronic de frînare și AFU, ASR+ESP(sisteme de control 
al tracţiunii,airbag frontal șofer și pasager(cu deconectare 
manuală ),airbag lateral șofer,pasager,închiderea 
centralizată cu telecomandă,radio CD/MP3 +USB+ 
Bleutooth,centuri de siguranţă faţa reglabile pe înălţime, 
3centuri de siguranţă spate cu fi csare în trei puncte, 
displăi electronic,reglaja farurilor din interior,retrovizoare 
exterioare cu reglaj electric interior,jante de oţel,roata de 
rezervă în complect,protecţie la motor din oţel,clearence 
mărit,suspensie întărită,bare de protecţie în culoareaa 
caruseriei.
Terment de garanţie – 3ani cu limita de parcurs 100 000 km.
3 ani la vopsea și lac,6 ani la perforarea caruseriei prin 
corozoiune.
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 10 zile la primăria satului 
Hădărăuţi

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  copie  da

2. Certifi cat privind datoriile la buget  original  da

3. Disponibilitatea conturilor bancare original da

4. Pașaportul tehnic,sau descrierea tehnică original da

5. Declaraţie privind conduita etică Original da

6 Ultimul raport fi nanciar copie da

7 Licenţă de activitate copie da

8 Oferta(formularul standart) original da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Hădărăuţi

b) Adresa: raionul Ocniţa,satul Hădărăuţi

c) Tel: (0271)76-241

d) Fax: (0271)76-241

e) E-mail: primar_hadarauti@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Lupu Iurie,primarul satului 

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

- pînă la: ora 11.00

- pe: data de 18 aprilie 2017

- pe adresa: raionul Ocniţa, satul Hădărăuţi, localul Primăriei 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: nu se cere 

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 185000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 398-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Iargara or. Iargara r-nu Leova

2. IDNO: 1007601004250

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: produse alimentare pentru gradinițele din or. Iargara. r-nul. Leova 

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare pentru 
grădinițele din orașul Iargara raionul Leova pentru trimestrul II anul 2017

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria Iargara orașul Iargara
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Bugetul 
de stat și mijloace colectate. [sursa banilor publici] 

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

Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, standarde de referinţă

1 15811100-7 Pîine - calitatea I din faina de grâu  Bucată  2850 franzele max 500 gr din făină de
grîu calitatea I,Livrarea zilnic

2 15612100-2 Făină de grîu –(calitat.superioară, )  kilogram  150 calitatea superioară de grîu, saci a
cite 50 kg.,Livrarea 1 luna

3 15512000-0 Smintînă 15% pachete  180
grasime 15%, în pachet de
polietilenă 0,5kg . Livrarea 2 ori/sapt. 
(1,4 zi din sapt.)

4 15530000-2 Unt - 72,5 % f/a adaos de grăsimi 
vegetale Kilogram  100

din smîntînă dulce nesărat 72,5%
grăsîme, fără adaus de grăsimi
vegetal Ambalaj de 10kg ., Livrarea
1/ saptamina

5 15545000-0 Cașcaval nepicant, de la 45% 
grăsimi, bloc, cu cheag tare Kilogram  50

taria de 45% cu chiag tare,amb.
polietelenă
Livrarea 1/ saptamina

6 15625000-5 Crupe de griș calitatea I Kilogram  90 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

7 03211400-7 Crupe de orz calitatea I kilogram  80 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

8 03211100-4 Crupe de grâu calitatea I kilogram  60 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

9 03144000-2 Crupe de miei calitatea I Kilogram  70 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

10 03144000-2 Crupe de Arpacaș calitatea I Kilogram  70 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

11 15613380-5 Fulgi de ovăs calitatea I Kilogram  70 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

12 03212213-6 Mazăre uscată bob întreg,șlefuită Kilogram  60 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

13 15331462-3 Mazăre verde conservată Kilogram  50 Verde conservata, amb. in Borcane
700gr. Livrarea 1/ pe luna

14 15850000-1
Paste făinoase din făină de grîu, 
fi gurate, calitatea I, clasa I,
categoria C

Kilogram  90 Figurate calitate I, Clasa I,categoria 
C,amb. Cutii Livrarea 1/pe luna
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Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, standarde de referinţă

15 15331425-2 Paste de roşii 25% Kilogram  50 De 25%, calitatea I în borcane cu 
greutatea de 500 gr. Livrarea1/ pe luna

16 15332200-6 Gem Kilogram  30 Din fructe,amb.Borcane 700gr. Livrarea 
1/ pe luna

17 15621000-7 Ulei vegetal rafi nat Litru  70
Vegetal din fl oarea soarelui rafi nat,
dezodorizat,amb. în butelii-sticle de
5 L, Livrarea 1/ pe luna

18 03142500-3 Ouă de pasare în coaja, proaspete 
(de găină) Bucată  1400

de masă, dietetice categoria B în
coaja,proaspete (de gaina)cugreutatea 
nu mai mică de 63gr.Livrarea 1/ pe 
saptamina

19 15821200-1 Biscuiţi -(dulci) Kilogram  120
Dulci, sub forma de placute
dreptunghiulare sau alta forma,amb. 
Cutii, Livrarea 2/ pe luna

20 15221000-3 Pește de mare îngheţat, eviscerat 
fără cap Hec Kilogram  120

îngheţat hec,marime-mare saumedie 
fără cap, ambalaj cutii din
carton Livrarea 2/ pe
saptamina

21 15240000-2 Conserve de pește, în ulei . Kilogram  32
naturale cu adaus de ulei în cutii de
tinichea a cîte 240 gr, Livrarea 1/ pe 
luna

22 15332200-6 Halva Kilogram  20
Halva simpla din miez de fl oarea
soarelui,amb.in cutii, Livrarea1/ pe 
saptamina

23 15872400-5 Sare alimentara iodată Kilogram  70 Iodata granulata Amb.cutii de1kg,
Livrarea 1/ pe luna

24 15864100-3 Ceai negru cutii  15
(pliculeţe 2 gr)
calitatea superioara ambalaj de 100
pliculete, Livrarea 1/ pe luna

25 15872100-2 piper negru măcinat pachete  200 negru macinat,ambalat în pachete
de polietilena 20 gr, Livrarea1/ pe luna

26 15870000-7 Frunze de dafi n pachete  100 Frunze uscate, ambalat în pachete
de polietilena 20 gr, Livrarea1/ pe luna

27 15870000-7 Sodă de mâncare. Bucată  8 ambalaj cutii de carton de 0,5 kg,

28 15871110-8 Oţet 9% Bucată  8 9%alimentar, ambalat in sticle de1L 
sticla 

29 03144000-2 Hrişcă (boabe intregi) Kilogram  125 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

30 03211300-6 Orez (boabe intregi) Kilogram  120 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

31 15551000-5 Chefi r pachete  270
Grasime de 2.5% in ambalaj pachet
de polietilenă de 0,5L Livrarea
2ori/sapt. (1,4zi din sapt.)

32 15332410-1 Fructe uscate Kilogram  30 Ambalate livrarea 1 lună

33 15511600-9 Lapte condensat bucată  950 în cutie de tinichea a cîte 370 gr

34 03211900-2 Crupe de porumb kilogram  80 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

35 15112000-6 Carne de pasăre(piept) kilogram  50 Congelate in cutie a cite 1 kilogram 
livrare 2 ori /lună

36 15321000-4 Sucuri de fructe litri  300 limpezit,în borcane a cîte 3l, livrare 
2ori/lună

37 15332240-8 Jeleuri de fructe bucată  120 în ambalaj cîte 0,250 gr livrare 1/lună

38 15872400-5 Sare de lămîie pachet  65 In ambalaj a cite 100 gr. livrare 1/lună

39 15841000-5 cacao pachet  25 cu continut redus de grasime,ambalat 
în pachete de 0,200gr livrare 1/lună
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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

40 03211100-4 Crupă de arnăut kilogram  80 ambalaj 1kg Livrarea 1 pe luna

41 15850000-1 Tăiței pachet pachete  80 ambalaj 1kg Livrarea 2 ori pe lună

42 15110000-2 Carne de bovină kilograme  750 Proaspătă cu os. Livrarea 1/săpt.

43 15310000-4 cartofi kilogram  900 sorturi de masă livrarea 2/lună

44 15331110-0 ceapă kilogram  400 sorturi de masă livrarea 2/lună

45 15331110-0 morcov kilogram  200 sorturi de masă livrarea 2/lună

46 15331110-0 Sfecla roșie kilogram  160 sorturi de masă livrarea 2/lună

47 15331131-4 fasole kilogram  90 ambalaj 10kg Livrarea 1 pe luna

48 15331142-4 varză kilogram  200 sorturi de masă livrarea 2/lună

49 15331134-5 Roșii kilogram  200 Sorturi de masă proaspete 
livrarea 1 /săpt.

50 15331110-0 usturoi kilogram  6 Sorturi de masă livrarea 2/lună

51 15331100-8 mere kilogram  600 Sorturi de masă livrarea 2/lună

52 15821200-1 covrigei kilogram  100 ambalaj în pachete de polietilină căte 
5kg livrare 2/lună

53 15332160-3 banane kilogram  125 sorturi de masă livrarea 1/săpt

54 15331100-8 Castraveți kilogram  95 sorturi de masă livrarea 1/săpt

55 15331100-8 Chiperi dulci kilograme  65 sorturi de masă livrarea 1/săpt

56 clemantine kilograme  120 sorturi de masă livrarea 1/săpt

57 15898000-9 drojdie pachete  20 Uscată ambalată in pachete de 100gr. 
livrarea 1/lună

58 15551300-8 iaurt bucată  1500 ambalaj in pahare.livrare 1/săpt

59 15331110-0 Ridiche neagră kilogram  25 sorturi de masă livrarea 2/lună

60 15119000-5 Mușchi de porc kilogram  110 Degrasată, proaspătă. Livrare 1/săpt

61 15870000-7 Asorti de semințe și nucușoare pachete 32
Semințe de fl oarea soarelui, susan, 
nucușoare nesărate, miez de nuci 
ambalate a cite 100gr. livrare 2/lună

62 15872200-3 Mirodenii pachete  60 Marar, pătrungel, busuioc, cimbru, 
ambalate a cite 70 gr. livrare 1/lună

63 15112000-6 Carne de pasăre (pulpe) kilogram  90 Congelate in cutie a cite 10 kg. Livrare 2 
ori pe lună

64 15511600-9 Lapte pasteurizat litru  600 Ambalaj pachet de politilenă a cite 
1litru livrare 1/sapt. Marți.

65 15545000-0 Brănză de vaci kilogram  60 Ambalaj a cite 1 kg.livrare 1/saptamină

66 15331134-5 Legume dovleci kilogram  40 Sorturi de masă proaspeți livrare 1/
saptamină

67 Radacini de țelină rotundă kilogram  15 Proaspete livrare 1/saptamină

68 15300000-1 lămîie kilogram  25 sorturi de masă livrarea 2/lună
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 2 zile or.Iargara r-l Leova 

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/decizie de înregistrare a întreprinderii 
sau extras, (dovada înregistrării persoanei juridice)

Copie confi mat prin semnatura si stampila 
participantului Da

2 Certifi cat de conformitate /(Declarația de 
conformitate– pentru produsele lactate

Copie – confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului, eliberat de Organismul de 
certifi care acreditat în sistemul Naţional 
de Acreditare - confi rmată prin ștampila și 
semnătura participantului

Da

3 Ultimul raport fi nanciar Copie confi rmata prin aplicarea stampilei si 
semnatura participantului Da

4 Date generale despre Participant Original sau copie –, confi rmate prin semnătura 
și ștampila participantului Da

5

Oferta,inclusiv specifi catțile tehnice 

și preț

Original –confi rmată prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei participantului
Da

6 Certifi cat de atribuire a contului bancar
Eliberat de banca deţinătoare de cont – original 
sau copie –, confi rmată prin aplicarea semnăturii 
și ștampilei participantului

Da

7 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transpor/sau pasaportul sanitar a transportului

Copie – confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Da

8 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant

Copie - confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Da

9 Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

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

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Iargara or. Iargara r-nu Leova

b) Adresa: or.Iargara str. 27 august nr.3

c) Tel: 026363153

d) Fax: 026363236

e) E-mail: iargaralv@yahoo.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mutaf Eugeniu

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: 18.04.2017

- pe adresa: or. Iargara r-nu Leova str.27 august nr.3 Primăria Iargara, contabilitate

Ofertele întîrziate vor fi  respinse.

10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț fără TVA

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Garanția pentru ofertă: Nu se cere
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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].

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

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 117000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 399-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Giurgiulești, r-l Cahul

2. IDNO: 1007601006634

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie (înlocuirea tîmplăriei la edifi ciul muzeului) din s. 
Giurgiulești, Cahul 

5. Cod CPV: 45453000 - 7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

Lucrărilor dereparaţie (înlocuirea tîmplăriei la edifi ciul muzeului) din s. Giurgiulești, Cahul
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăriei Giurgiulești, r-l Cahul
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:Bugetul local al Primăriei Giurgiulești

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

45453000 - 7
Lucrări de reparaţie (înlocuirea 
tîmplăriei la edifi ciul muzeului) 
din s. Giurgiulești, Cahul

Proiect 1 Conform listeicantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 6 luni

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

13. Locul executării lucrărilor: Muzeul s. Giurgiulești, r-l Cahul

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) ________________________________________________________________________
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17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): La primirea 
caietuluide sarcini este necesar ca agentul economic să ia cunoștință cu obiectul

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
Declarațieprivinddotărilespecifi ce, utilajulşiechip
amentulnecesarpentruîndeplinireacorespunzăto
are a contractului

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

8
Certifi cat de efectuaresistematică a 
plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat de 
Inspectoratul Fiscal

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

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Giurgiulești, r-l Cahul

b) Adresa: s. Giurgiulești, r-l Cahul_

c) Tel: 029968236

d) Fax: 029968378

e) E-mail: primariagiurgiulesti@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Milev Vera, secretarul Consiliului Local

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.

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00
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- pe: 20.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]__Primăria Giurgiulești, r-l Cahul_

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

19. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 5 %. în formă de: 

- Garanție bancară 

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

20. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]: 5_%.[se completeazădoarîncazurileîn care se ceresau se 
indică „Nu se cere”]

21. 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 ____________________________________________________________________

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

23. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

24. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 365894 lei



106

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 400-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Puhoi, r-ul Ialoveni

2. IDNO: 1009601000201

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de renovare a rețelelor de iluminare stradală în s. Puhoi., r-ul Ialoveni

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: 2017

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

Lucrarilor de renovare a rețelelor de iluminare stradală în s. Puhoi, r-ul Ialoveni
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Puhoi, r-ul Ialoveni
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-1
Lucrarilor de renovare a rețelelor de 
iluminare stradală în s. Puhoi, r-ul 
Ialoveni

Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

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

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

13. Locul executării lucrărilor: S. Puhoi, r-ul Ialoveni

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 pecifi c, 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 Garanție de bună execuție Original, Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

10 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Puhoi, r-ul Ialoveni

b) Adresa: Primaria s. Puhoi, r-ul Ialoveni

c) Tel: 068223224, 026863236

d) Fax: 026863238

e) E-mail:puhoiprimaria@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Nina Iurcu, președintele grupului de achiziții.

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

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

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00
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- pe: 20.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria s. Puhoi, r-ul Ialoveni, viceprimar

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

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: 

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 550 000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 401-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __CSPR CAHUL___

2. IDNO: 1006601005009

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: medicamente

5. Cod CPV: 24931250-6,33694000-1,33141114-2,33696300-8,33141115-9,

6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării mediilor de cultură, [obiectul achiziţiei]

Agenti diagnostici, Discuri cu antibiotice şi MIC, Seruri diagnostice, Teste imunoenzimatice, Teste 
şi consumabile, Materiale de referinţă, Reagenţi şi reactivi chimici pentru medii, Dezinfectanţi, 
reactive chimice

conform necesităţilor CSPR CAHUL_______________________________
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: _
Limitele de alocaţii bugetare______________________________.

[sursa banilor publici] 

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

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

Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

Lotul nr. I Medii de cultură 

1 24931250-6

 Sistem de transport cu mediu de 
transpot Stiuart şi tampon pentru 
microorganizme pretenţioase 
nutritiv

buc 1200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO şi 
CE. Tub din polisterol şi tampon 

2 24931250-6 Mediu tioglicolat kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

3 24931250-6 CLED medium cu indicator pentru 
bacteriologia infecţiilor urinare kg 1 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

4 24931250-6 Geloză peptonată kg 4 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

5 24931250-6 Bulion Columbia bază kg 1 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

6 24931250-8 Columbia Geloză sânge bază kg 4 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

7 24931250-6 Mediul Endo Mediu pentru 
confi rmarea coliformilor kg 3 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

8 24931250-6 Brilliant Green Agar Izolare selectiva 
Salmonella Spp. kg 3 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

9 24931250-6

Hektoen Enteric Agar izolare si 
diferentiere patogeni enterici . 
Mediu diferencial selective pentru 
izolarea Shighela şi Salmonela

kg 2 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 
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Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

10 24931250-6

SS Agar (Salmonella Shigella 
Agar) Modifi cat pentru o creştere 
mai bună a Şhighelă şi colonii 
diferenciate de Salmonele

kg 4 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

11 24931250-6 Kligler Iron Agar Pentru identifi care 
enterobacteriilor kg 2 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

12 24931250-6 Malonate agar kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

13 24931250-6 Mediu acetat kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

14 24931250-6 Fenilalanin agar kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

15 24931250-6

Mueller Hinton Agar conform 
standardelor internaţionale pentru 
antibioticogramă Să fi e compatibile 
cu discurile cu antibiotice 

kg 6 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

16 24931250-6
Tinstdale agar bază, pentru 
izolarea selectivă şi diferencierea 
Corinebacteriilor

kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

17 24931250-6

Mannitol Salt Agar Mediu solid 
recomandat p/u procedura 
calitativa in izolarea selectiva si 
diferentiala a stafi lococilor

kg 6 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

18 24931250-6 Mediu Saburo cu chloramphenicol kg 2 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

19 24931250-6 Bulion pentru Bifi dobacterii, 
modifi cat cu 0.1% agar kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

20 24931250-6 Bile esculin azide agar kg 2 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

21 24931250-6 Mediu Slanetz Bartley kg 2 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

22 24931250-6

Chromogenic Coliform Agar (CCA) 
Pentru detectarea bacteriilor 
coliforme şi E. Coli din probele de 
apă

kg 2 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

23 24931250-6
Geloză cu extract de drojdie pentru 
numărarea microorganizmelor în 
apă

kg 1 Componenţa mediului confom ISO 
6222:2014

24 24931250-6

Bulion Rapoport-vassiliadis cu soia 
Pentru cultivarea salmonelelor 
din probele de apă şi produsele 
alimentare

kg 2 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

25 24931250-6
 Mueller Kauff manTtetrathionate 
Bulion Bază. Pentru îmbogăţirea 
selectivă a salmonelelor. 

kg 1 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

26 24931250-6

Novobiocin supliment pentru 
Mueller Kauff manTtetrathionate 
Bulion Bază (pentru îmbogăţirea 
selectivă a salmonelelor). 

fi ole 10 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

27 24931250-6 Mediu pentru izolarea şi cultivarea 
vibrionilor . TCBS Agar kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

28 24931250-6

Xyloye lzyine deoxzcholate agar 
(XLD agar) mediu selectiv pentru 
izolarea Salmonelelor din apă 
metoda ISO

kg 7 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 
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Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

29 24931250-6

Lauril sulfate tryptose broth, mediu 
selectiv şi de îmbogăţire pentru 
Bacterii coliforme, prin metoda 
tehnicii numărului cel mai probabil

kg 0,5
Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Componenţa mediului conform 
ISO 4831: 2010 

30 24931250-6

Briliant green lactoze bile broth, 
mediu pentru confi rmarea 
bacteriilor coliforme prin metoda 
tehnicii numărulzui cel mai probabil 
şi metoda numărării bacteriilor 
coliforme în produsele alimentare

kg 0,5
Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Componenţa mediului conform 
ISO 4831: 2010 şiISO 4832: 2016 

31 24931250-6

Geloză-lactoză-bilă cu cristzal violet 
şi cu roşu neutru (VRBL), mediu 
selectiv solid pentru numărarea 
bacteriilor coliforme în produsele 
alimentare

kg 0,5
 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Componenţa mediului conform 
ISO 4832:2016

32 24931250-6 Agar cu roşu violet bilă glucoză 
VRBG kg 0,5

 Prezenţa certifi catelor de 
calitate ISO şi CE. Pentru izolarea 
Enterobacteriacaea conform ISO 
21528-2:2011(metoda enumerării 
coloniilor) şi selectarea pentru 
confi rmare a Enterobacteriacae 
conform ISO 21528-1:2014 (tehnica 
MPN cu preîmbogăţire)

33 24931250-6 Bulion EE (bulion verde de briliant 
bilă glucoză) kg 0,5

 Prezenţa certifi catelor de calitate 
ISO şi CE. Pentru îmbogăţirea 
Enterobacteriacae conform ISO 
21528-1:2014 (tehnica MPN cu 
preîmbogăţire)

34 24931250-6  Mediu Bufered Peptone Water kg 0,5

Prezenţa certifi catelor de calitate 
ISO şi CE. Pentru preîmbogăţirea 
Enterobacteriacae conform ISO 
21528-1:2014 (tehnica MPN cu 
preîmbogăţire)

35 24931250-6 Agar cu glucoză kg 0,5

 Prezenţa certifi catelor de calitate 
ISO şi CE. Pentru confi marea scindării 
glucozei Enterobacteriacae conform 
ISO 21528-1:2014 (tehnica MPN 
cu preîmbogăţire) şi ISO 21528-
2:2011(metoda enumerării coloniilor) 

36 24931250-6 Mediul agar Baid-Parker, mediu 
selectiv pentru depistarea S. Aureus kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

37 24931250-6 Plate count agar pentru numărarea 
coloniilor la 30 C kg 0,5

Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Mediu de referinţă confom ISO 
4833-1:2014

38 24931250-6 Tryptone soya agar kg 0,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

39 24931250-6 Shighella broth mediu de 
îmbogăţire pentru Shighelle kg 1

 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Componenţa mediului confom 
ISO 21567:2015

Lotul nr. II Agenti diagnostici / Discuri şi stripuri pentru diferencierea microorganismelor 

40 33694000-1  Discuri cu optochin pentru 
diferencierea S. pneumoniae disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

41 33694000-1  Discuri cu bilă pentru diferencierea 
S. pneumoniae disc 100 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

42 33694000-1 Oxidase pentru testarea oxidasei disc 100 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 
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43 33694000-1 Bacitracin pentru identifi carea S. 
pyogenes disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

44 33694000-1 Plazmă de iepure ml 500

Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Plazmă deshidratată utilizată 
pentru depistarea enzimei coagulaza 
la S. Aureus

45 33694000-2 Ser de cal l 1,5 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

46 33694000-1 Benzi indicatoare pentru 
determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8) test 100 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

47 33694000-1

Kit pentru identifi carea 
streptococilor Test rapid de latex 
aglutinare p/u identifi carea 
streptococilor gr. A. B,C, D, F şi G

test de identi-
fi carea strep-

tococilor gr. A. 
B,C, D, F și G

100 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

Lotul nr.III Discuri cu antibiotice şi MIC teste 

48 33694000-1 acid fuzidinic, 10 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

49 33694000-1 acid nalidixic, 30 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

50 33694000-1 amicacin 30 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

51 33694000-1 amoxacilin clavulanic 20-10 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

52 33694000-1 amoxacilin clavulanic 2-1 μg disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

53 33694000-1 ampicilin, 2 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

54 33694000-1 ampicilin, 10 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

55 33694000-1 ampicilin sulbactam 10-10 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

56 33694000-1 azitromicin, 15 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

57 33694000-1 aztreonam, 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

58 33694000-1 benzilpenicilin 1 unitatea 
internaţională disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

59 33694000-1 carboxipenicilin μg disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

60 33694000-1 cefaclor, 30 μg disc 300 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

61 33694000-1 cefadroxil 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

62 33694000-1 cefalexină 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

63 33694000-1 cefalotin 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

64 33694000-1 cefamandol 30μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

65 33694000-1 cefazolin,30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

66 33694000-1 cefepime, 30 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

67 33694000-1 cefi xime, 5 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 
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68 33694000-1 cefi xime, 30 μg disc 300 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

69 33694000-1 cefoperazon 75 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

70 33694000-1 cefotaxim, 5 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

71 33694000-1 cefotaxim acid clavulanic 30-10 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

72 33694000-1 cefoxitin 30 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

73 33694000-1 cefpodoxime, 10 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

74 33694000-1 cefpodoxime acid clavulanic, 10-10 
μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

75 33694000-1 ceftazidim, 10 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

76 33694000-1 ceftazidim acid clavulanic 30-10 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

77 33694000-1 ceftibuten, 30 μg disc 300 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

78 33694000-1 ceftizoxim, 30 disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

79 33694000-1 ceftriaxon, 30 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

80 33694000-1 cefuroxime, 30 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

81 33694000-1 cefuroxim axetil, 30 μg disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

82 33694000-1 ciprofl oxacin, 5 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

83 33694000-1 claritromicin 15 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

84 33694000-1 clindamicina, 2 disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

85 33694000-1 cloramfenicol, 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

86 33694000-1 co rimaxozol,1,25/23,75 μg disc 300 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

87 33694000-1 doxiciclin 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

88 33694000-1 eritromicin, 15 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

89 33694000-1 ertapenem 10 μg disc 300 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

90 33694000-1 ghentamicin,10 μg disc 800 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

91 33694000-1 ghentamicin, 30 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

92 33694000-1 imipinem, 10 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

93 33694000-1 kanamicin, 30 μg disc 800 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

94 33694000-1 levofl oxacin, 5 μg disc 800 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 
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95 33694000-1 linezolid, 10 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

96 33694000-1 loracarbef, 30 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

97 33694000-1 lincomicin, disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

98 33694000-1 meropenem, 10 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

99 33694000-1 minociclin, 30 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

100 33694000-1 moxifl oxacin, 5 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

101 33694000-1 mupirocin, 200 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

102 33694000-1 netilmicin, 10 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

103 33694000-1 nitrofurantoin, 100 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

104 33694000-1 norfl oxacin, 10 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

105 33694000-1 ofl oxacin, 5 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

106 33694000-1 oxaciclin 1 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

107 33694000-1 piperacilin, 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

108 33694000-1 piperacilin tazobactam, 30-6 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

109 33694000-1 rifampicin, 5 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

110 33694000-1 roxitromicin μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

111 33694000-1 streptomicină 300 μg disc 400 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

112 33694000-1 tedizolid μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

113 33694000-1 teicoplanin, 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

114 33694000-1 tetraciclin, 30 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

115 33694000-1 ticarcilin 75 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

116 33694000-1 ticarcilin clavulanic acid, 75-10 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

117 33694000-1 tigeciclin, 15 μg disc 500 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

118 33694000-1 tobramicin, 10 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

119 33694000-1 trimetoprim, 5 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

120 33694000-1 trimetoprim sulfametoxayol, 1,25-
23,75 μg disc 700 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

121 33694000-1 ureidopenicilin μg disc 200 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 
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122 33694000-1 vancomicin 30 μg disc 600 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

123 33694000-1  Ezy MIC Strip ampicilin, 0,016-256 
μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

124 33694000-1  Ezy MIC Strip amoxacuilin 0, 016-
256 μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

125 33694000-1  Ezy MIC Strip penicilin, 0,002-32 μg Strip 30 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

126 33694000-1  Ezy MIC Strip daptomicin 0, 016-
256 μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

127 33694000-1  Ezy MIC Strip doxycyclin 0,016-256 
μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

128 33694000-1  Ezy MIC Strip ghentamicin 0,016-
256 μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

129 33694000-1  Ezy MIC Strip kanamicin 0,016-256 
μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

130 33694000-1  Ezy MIC Strip meropenem, 0,002-32 
μg Strip 30 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

131 33694000-1  Ezy MIC Strip teicoplanin0,016-256 
μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

132 33694000-1  Ezy MIC Strip vancomicin 0,016-256 
μg Strip 60 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 

133 33694000-1
 Ezy MIC Strip cu cefotaxime şi cu 
cefotaxime clavulanic acid (0,016-1 
μg şi 0,25-16 μg)

Strip 450 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

134 33694000-1
 Ezy MIC Strip cu ceftazidime şi cu 
ceftazidime clavulanic acid (0,064 - 
4 μg şi 0,5-32 μg)

Strip 450 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

135 33694000-1
 Ezy MIC Strip cu ceftriaxone şi cu 
ceftriaxone clavulanic acid (0,016-1 
μg şi 0,25-16 μg)

Strip 450 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. 

136 33694000-1  Ezy MIC Strip cu vancomicine şi cu 
teicoplanin (0,5 - 32 μg şi 0,5-32 μg) Strip 450 Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 

şi CE. 
 Conform standardelor internaţionale pentru antibioticogramă aprobate pentru Republica Moldova, 

discurile cu antibiotice trebuie să fi e compatibile cu mediul Mueller Hinton Agar  

 Lotul nr. IV Seruri diagnostice 

137 33694000-1 Ser diagnostic Salmonelozic 
polivalent ABCDE fi ole 20  

138 33694000-1 Ser diagnostic Salmonelozic 
polivalent grupe rare fi ole 3  

139 33694000-1 Ser diagnostic Salmonella 
monovalent O1. fi ole 5  

141 33694000-1 Ser diagnostic Salmonella 
monovalent O9 fi ole 10  

142 33694000-1 Ser diagnostic Salmonella 
monovalent O12. fi ole 10  

143 33694000-1 Ser diagnostic Salmonella H:1,2 fi ole 5  

144 33694000-1 Ser diagnostic Salmonella Hgm fi ole 10  

145 33694000-1 Ser diagnostic Salmonella Hg. fi ole 10  

146 33694000-1 Ser diagnostic Salmonella H m. fi ole 10  
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 Lotul nr. V Teste imunoenzimatice 

147 33694000-1

Teste imunoenzimatice ELISA 
pentru depistarea anticorpilor Ig M 
pentru serodiagnosticul in ifecţiile 
cu Bordetela pertusisis

set 1

Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Set din o placă cu 96 de teste şi 
toţi reactivii pentru realizarea testulzui 
ELISA. Testele ELISA trebuie să aibă cea 
mai înaltă sensibilitate.

148 33694000-1

Teste imunoenzimatice ELISA 
pentru depistarea anticorpilor Ig G 
pentru serodiagnosticul in ifecţiile 
cu Bordetela pertusisi

set 1

Prezenţa certifi catelor de calitate ISO 
şi CE. Set din o placă cu 96 de teste şi 
toţi reactivii pentru realizarea testulzui 
ELISA. Testele ELISA trebuie să aibă cea 
mai înaltă sensibilitate.

Lotul nr. VI Teste şi consumabile pentru analizatorul microbiologic automat Microscan Walk Away 96 

149 33694000-1

 Paneluri pentru identifi carea 
şi testarea sensibilităţii la 
preparatele antimicrobiene (prin 
metoda cantitativă/calitativă) a 
enterobacteriilor depistate din urină 
; bulioane de pregatire a suspenziei, 
reagenti si consumabile aditionale 
necesare pentru realizarea testului.
Set compatibil cu analizatorul 
automatizat cu Microscan Walk 
Away 96 

Set complet 
pentru 60 de 

paneluri
1

Prezenţa certifi catelor de calitate 
ISO şi CE. Panelurile şi reagenţii 
să fi e compatibili cu analizatorul 
automatizat cu Microscan Walk Away 
96 

Lotul nr. VII Materiale de referinţă  

150 33696500-0 Test control sterilitate (chimic) 
1210C/15 min test 1000  

151 33696500-0 Test control sterilitate (chimic) 
1320C test 1000  

152 33696500-0 Test control sterilitate (chimic) 
1800C test 1000  

153 33696500-0

Indicator biologic (stripuri cu spori 
B. subtilis ATCC–9372, pentru 
evaluarea procesului de sterilizare 
cu aer uscat la temperatura-ra 160-
180 0C

set 1  ambalaj 24-48 teste

154 33696500-0

Indicator biologic (stripuri cu spori 
Geobacillus stearothermophilus 
ATCC–7953, log 5-6) pentru 
evaluarea procesului de sterilizare 
cu aburi la t-ra 121-1340C

set 1  ambalaj 24-48 teste

Lotul nr. VIII Consumabile de laborator 

155 33141000-0

Filtre de membrană de nitrat de 
celuloză, albe cu grila verde d. 50 
mm, diametru pori -0,45 мкм (p/u 
determinarea E. coli, b. coliforme, 
Enterococi), sterile, în ambalaj 
individual 

bucăţi 200 ambalate cîte una

156 33141000-0 Ulei de imersie pentru microscopie litri 3  

157 33141000-0 Baghete oftalmologice buc 500  

158 24322510-5 Acool etilic 960 litri 70 recipiente cu volumul de 0,5-1 litru

159 33141114-2 Tifon medical 90 cm metru 150  

160 33141115-9  Bumbac hidroscopic cu fi bră lungă bucăţi 100 Ambalaj: 250-300 grame

161 33141420-0 Mănuși nesterile (nitril), (S,M, L) bucăţi 1000  
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162 33141000-0 Hîrtie de fi ltru kg 3  

163 33140000-3 Termometre maximale 0- 2000 C cu 
preţul diviziunii 10 C bucăti 2  

164 33140000-3 Termometre maximale pentru 
frigidere temperatura 0- 20 0 C bucăti 5  

165 33140000-3 Termometre cu lichid temperatura 
0-1000 C cu preţul diviziunii 0,5 0C bucăti 4  

166  Termometre cu lichid temperatura 
0-1000 C cu preţul diviziunii 0,25 0C bucăti 1  

167 33140000-3 Becuri pentru lămpi bactericide 
pentru OБП-300 bucăţi 5  

Lotul nr.IX Reagenţi şi reactivi chimici pentru medii 

168 33696300-8 D(-)-Sorbitol kg 0,025 Pentru analize de laborator

169 33696300-8 D(+)-Manitol kg 0,2 Pentru analize de laborator

170 33696300-8 D(+)-Manoză kg 0,025 Pentru analize de laborator

171 33696300-8 Dulcitol kg 0,025 Pentru analize de laborator

172 33696300-8 Glucoza kg 0,05 Pentru analize de laborator

173 33696300-8 L(+)-Ramnoză kg 0,025 Pentru analize de laborator

174 33696300-8 mio-Inozitol kg 0,025 Pentru analize de laborator

175 33696300-8 Lactoza kg 0,1 Pentru analize de laborator

176 33696300-8 Zaharoză kg 0,05 Pentru analize de laborator

177 33696300-8 Arginin kg 0,05 Pentru analize de laborator

178 33696300-8 Lizină monohidroclorid kg 0,05 Pentru analize de laborator

179 33696300-8 Ornitin kg 0,05 Pentru analize de laborator

180 33696300-8 Antitoxină diagnostică difterică ml 2 Pentru analize de laborator

181 33696300-8  Clorură 2,3,5-trifeniltetazoliu (TTC) kg 0,25 Pentru analize de laborator

182 33696300-8 Telurit de Kaliu (K2TeO3) kg 0,1 Pentru analize de laborator

183 33696300-8 NaOH hidroxid de sodiu kg 0,2 Pentru analize de laborator

184 33696300-8 NaNO3 nitrat de sodiu kg 0,2 Pentru analize de laborator

185 33696300-8 Fenol roşu C19 H14 O5 kg 0,025 Pentru analize de laborator

186 33696300-8 Potasium Iodide (KI) kg 0,1 Pentru analize de laborator

187 33696300-8 Iodine (I2) kg 0,1 Pentru analize de laborator

188 33696300-8 Novobiocin sodium salt kg 0,025
Pentru analize de laborator Pentru 
mediile de îmbogăţire pentru 
salmonele şi Shighele

189 33696300-8 Disodium hidrogenophosphate 
dodecahydrate (Na2HPO4*12H2O) kg 1 Pentru analize de laborator

190 33696300-8 Potasium dihidrogenophosphate 
(KH2PO4) kg 0,5 Pentru analize de laborator

191 33696300-8 Digest enzimatic de cazeina kg 1 Pentru analize de laborator

192 33696300-8 Clorură de potasiu KCl kg 0,2

 Pentru analize de laborator Pentru 
prepararea soluţiei Ringer(1:4) 
conform ISO6887-5: 2014, pregătirea 
probelor lactate pentru analize 
microbiologice, si a probelor de apă 
pentru NTG
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193 33696300-8 Clorură de calciu anhidră (CaCl2) kg 0,2

Pentru analize de laborator. Pentru 
prepararea soluţiei Ringer(1:4) 
conform ISO6887-5: 2014, pregătirea 
probelor lactate pentru analize 
microbiologice, si a probelor de apă 
pentru NTG

194 33696300-8 Carbonat de acid de sodiu (NaHCO3) kg 0,2

Pentru analize de laborator Pentru 
prepararea soluţiei Ringer(1:4) 
conform ISO6887-5: 2014, pregătirea 
probelor lactate pentru analize 
microbiologice, si a probelor de apă 
pentru NTG

195 33696300-8 Na Cl chimic pură kg 4 Pentru analize de laborator

196 33696300-8 Apă oxigenată(ambalaj 1 L) L 5 Pentru analize de laborator

Dezinfectanţi

Nr
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor în 
conformitate cu domeniul de 

aplicare

Cantitatea, 
soluției de 

lucru în litri
 Acțiunea dezinfectantului Expoziția

197 33631600-8
Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi 
cu semnifi caţie epidemiologică 
sporită, vesela de laborator

10000
virucidă, bactericidă, fungicidă Să nu 
deterioreze obeictele tratate să nu 
corodeze instrumentariul medical 

60 min

198 33631600-8
Dezinfecția deșeurilor medicale 
lichide (singe, sputa, urina, mase 
fecale)

5000
virucidă, bactericidă, fungicidă Să nu 
deterioreze obeictele tratate să nu 
corodeze instrumentariul medical 

60 min

199 33631600-8
Dezinfecţia echipamentului 
medical (halate etc.) în laboratorul 
microbiologic

400 virucidă, bactericidă, fungicidă 60 min

Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

Lotul nr. X Reactivi chimici 

200 33696300-8 Acetat de sodiu p.p.a kg 0,05 Pentru analize de laborator

   Acizi   

201 33696300-8
Hydrochloric acid puriss. p.a., ACS 
reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 
fuming, ≥37%

L 2 Pentru analize de laborator

202 33696300-8 Acid clorhidric (ambalaj 1 l) L 5 Pentru analize de laborator

203 33696300-8 Acid sulfuric super pur L 2 Pentru analize de laborator

204 33696300-8 Acid sulfuric p.p.a L 4 Pentru analize de laborator

205 33696300-8 Phosphoric acid puriss. p.a., L 0,5 Pentru analize de laborator

206 33696300-8 Acetic acid for HPLC, ≥99.8% L 2 Pentru analize de laborator

207 33696300-8 Acid citric for HPLC, ≥99.8% kg 0,05 Pentru analize de laborator

  Solvenţi(ch.pur):    

208 33696300-8 Acetone for HPLC, GC L 3 Pentru analize de laborator

209 33696300-8 Toluene for HPLC, GC L 3 Pentru analize de laborator

210 33696300-8 Hexan for HPLC, GC L 5 Pentru analize de laborator

211 33696300-8 Cloroform super pur p/u GC L 5 Pentru analize de laborator

212 33696300-8 Eter petroleic 40-60˚C HPLC, GC L 5 Pentru analize de laborator
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Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

213 33696300-8
Alcool metilic super pur p/u 
cromatografi e lichida, puritatea ≥ 
99.5%

L 2 Pentru analize de laborator

214 33696300-8 Methanol for HPLC L 2 Pentru analize de laborator

  Săruri(ch.pur):    

215 33696300-8 Sodium salicylate kg 0,5 Pentru analize de laborator

216 33696300-8 Cesium chloride ≥99.999% for AAS 
sigma kg 0,025 Pentru analize de laborator

217 33696300-8

Magnesium nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis 
Mg(NO3) *6H2O matrix modifi er for 
AAS

kg 0,025 Pentru analize de laborator

218 33696300-8 Ammonium dihydrogenphosphate 
99.999% trace metals basis kg 0,025 Pentru analize de laborator

219 33696300-8 Dipootassium hydrogen 
orthophoshpate(K2HPO4) kg 0,05 Pentru analize de laborator

220 33696300-8 Pootassium dihydrogen 
orthophoshpate(KH2PO4) kg 0,05 Pentru analize de laborator

221 33696300-8 Pootassium hexacyanoferrate(II) 
(K4[Fe(CN)6])*3H2O kg 0,05 Pentru analize de laborator

222 33696300-8 Zinc sulfate (ZnSO4*7H2O) kg 0,1 Pentru analize de laborator

223 33696300-8 Disodium phosphate 
dodecahydrate (Na2HPO4*12H2O) kg 0,1 Pentru analize de laborator

224 33696300-8 Ninhydrin p.a. kg 0,25 Pentru analize de laborator

225 33696300-8 Fructoza p.p.a. kg 0,25 Pentru analize de laborator

226 33696300-8 Sodium diethyldithiocarbamate kg 0,5 Pentru analize de laborator

227 33696300-8 Amonium persulfat NH4 S2O8 kg 0,5 Pentru analize de laborator

228 33696300-8 Reactivul Griss (uscat) kg 0,1 Pentru analize de laborator

229 33696300-8 Lantanum (III) nitrate hexahydrate kg 0,1 Pentru analize de laborator

230 33696300-8 Magnesium sulfate heptahydrate kg 0,1 Pentru analize de laborator

231 33696300-8 tiosulfat de sodiu kg 0,1 Pentru analize de laborator

232 33696300-8 Ammonium chloride kg 0,1 Pentru analize de laborator

233 33696300-8 Reactivul Nessler L 2 Pentru analize de laborator

234 33696300-8 (SnCl2 2H2O) Tin(II) chloride 
dehydrate kg 0,05 Pentru analize de laborator

235 33696300-8 Ацетат свинца(II) Pb(CH3COO) kg 0,05 Pentru analize de laborator

236 33696300-8 Salicylic acid kg 0,05 Pentru analize de laborator

237 33696300-8 Sodium Acetate Trihydrate kg 0,05 Pentru analize de laborator

238 33696300-8 Sulfosalicylic acid dihydrate kg 0,1 Pentru analize de laborator

239 33696300-8 Sodium chloride kg 0,1 Pentru analize de laborator

240 33696300-8
Sodium sulfate puriss., meets 
analytical specifi cation of Ph. Eur., 
BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% 

kg 1 Pentru analize de laborator

241 33696300-8 Hidroxidul de amoniu 25% p.a.a L 3 Pentru analize de laborator

242 33696300-8 Clorura de calciu (p/u exicator) kg 2 Pentru analize de laborator

243 33696300-8 Clorura de calciu (p/u exicator) kg 2 Pentru analize de laborator

244 33696300-8 Clorura de calciu (p/u exicator) kg 2 Pentru analize de laborator
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Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

245 33696300-8 Alifa-naftalamin kg 0,1 Pentru analize de laborator

246 33696300-8
Potassium phosphate monobasic 
anhydrous, free-fl owing, Redi-Dri™, 
ACS reagent, ≥99%

kg 0,5 Pentru analize de laborator

247 33696300-8 Clorura de sodiu (NaCl) p.a.a kg 0,1 Pentru analize de laborator

  Fixonali:    

248 33696300-8 Magnesium sulfate heptahydrate 
0,1 H fi ole 1 Pentru analize de laborator

249 33696300-8 Sulfuric acid 0,1 H fi ole 2 Pentru analize de laborator

250 33696300-8 Hidroxid de sodiu fi ole 2 Pentru analize de laborator

251 33696300-8 pH-METRIE valoare 1,68 fi ole 4 Pentru analize de laborator

252 33696300-8 pH-METRIE valoare 6,86 fi ole 4 Pentru analize de laborator

253 33696300-8 pH-METRIE valoare 9,18 fi ole 4 Pentru analize de laborator

254 33696300-8 Soluţie tampon etalon pentru pH 
metrie (pH 10,0±0,01) L 0,5 Pentru analize de laborator

255 33696300-8 Soluţie tampon etalon pentru pH 
metrie (pH 4,0±0,01) L 0,5 Pentru analize de laborator

256 33696300-8 Soluţie tampon etalon pentru pH 
metrie (pH 7,0±0,01) L 0,5 Pentru analize de laborator

  Soluţii standard    

257 33696300-8 Nitrit-ion 1,0 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

258 33696300-8 Nitrat-ion 1,0 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

259 33696300-8 Amoniac -ion 1,0 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

260 33696300-8 Cupru 1.0 mg/cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

261 33696300-8 Turbiditatea 4000 EM fi ole 6 Pentru analize de laborator

262 33696300-8 Culoarea 5000 °C fi ole 6 Pentru analize de laborator

263 33696300-8 Fier 1,0 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

264 33696300-8 Bor(borat-ion) 1,0 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

265 33696300-8 Arseniu 0,1 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

266 33696300-8 Mangan 1,0 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

267 33696300-8 Fluor 1,0 mg/ cm3 fi ole 6 Pentru analize de laborator

  Trasable to NIST CRM:    

268 33696300-8 Copper Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

269 33696300-8 Iron Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

270 33696300-8 Strontium Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

271 33696300-8 Zinc Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

272 33696300-8 Lead Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

273 33696300-8 Manganese Standard for AAS 
SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 

fl acoane de 250 ml

274 33696300-8 Chromium Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

275 33696300-8 Nickel Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml
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Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

276 33696300-8 Cadmium Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

277 33696300-8 Arsenic Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

278 33696300-8 Mercury Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

279 33696300-8 Selenium Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

280 33696300-8 Boron Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

281 33696300-8 Cobalt Standard for AAS SIGMA litri 0,25 Pentru analize de laborator. Ambalaj în 
fl acoane de 250 ml

282 33696300-8

Sodium Saccharin ≥ 99.0% p/u 
HPLC SIGMA
analytical standard 99% p/u HPLC 
SIGMA

kg 0,1 Pentru analize de laborator

283 33696300-8

Aspartame ≥ 99.0% p/u HPLC 
SIGMA
analytical standard 99% p/u HPLC 
SIGMA

kg 0,1 Pentru analize de laborator

284 33696300-8 Acesulfame K for food analysis, ≥ 
99.0% p/u HPLC SIGMA kg 0,1 Pentru analize de laborator

285 33696300-8 Acid sorbic p/u HPLC- fi rma Fluka 
sau Sigma kg 0,5 Pentru analize de laborator

286 33696300-8 Acid benzoic p/u HPLC- fi rma Fluka 
sau Sigma kg 0,1 Pentru analize de laborator

287 33696300-8 Benzene GC cod 12540 Sigma fi ola 4 Pentru analize de laborator

288 33696300-8 Phenol GC cod 40063 Sigma fi ola 4 Pentru analize de laborator

289 33696300-8 Methanol GC cod 82762 Sigma fi ola 4 Pentru analize de laborator

290 33696300-8 Tolyene GC cod 40084 Sigma fi ola 4 Pentru analize de laborator

  Standarde de pesticide:    

291 33696300-8 GAMA-GHTG 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

292 33696300-8 Aldrin 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

293 33696300-8 Dieldrin 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

294 33696300-8 Atrazin 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

295 33696300-8 DDT 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

296 33696300-8 Simazin 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

297 33696300-8 Heptaclor 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

298 33696300-8 Eldrin 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

299 33696300-8 Mancozeb 0,100 mg/ cm3 fi ole 5 Pentru analize de laborator

300 33696300-8 fosalon, paration-metil (Metafos) fi ole  5 Pentru analize de laborator

301 33696300-8 diazinon (Bazudin), fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

302 33696300-8 clorpirifos (Drusban) fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

303 33696300-8 Flutriafol (Impact) fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

304 33696300-8 Ciproconazol (Alto) fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g



122

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

Nr 
d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

305 33696300-8 Tebuconazol 0,100 mg/ cm3 fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

306 33696300-8 Ciproconazol fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

307 33696300-8 propiconazol fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

308 33696300-8 Cimoxanil fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

309 33696300-8 Metiram complex fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

310 33696300-8 Kresoxim-methyl fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

311 33696300-8 Azoxistrobin fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

312 33696300-8 Dimetomorf fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

313 33696300-8 Famoxadon fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

314 33696300-8 Proquinazid fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

315 33696300-8 Metrafenon fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

316 33696300-8 Propineb fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

317 33696300-8 Spiroxamin fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

318 33696300-8 Triadimenol fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

319 33696300-8 Tetraconazol fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

320 33696300-8 Dimetoat (Bi-58) fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

321 33696300-8 Pirimifos-metil (Actellic) fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

322 33696300-8 Malation (Carbafos) fi ole  5 Pentru analize de laborator Ambalaj: 
1-25g

 Lotul nr. XI 

323 33696300-8 Electrod SK23T pentru ConsortC 
931 bucăţi 1  

324 33696300-8 Electrod ionselectiv ЭCЛ-43-07 bucăţi 1  

325 33696300-8 Electrod Авто Термокомпенсатор 
ТКА-7.1 1 bucăţi 1  

326 33696300-8 Micropipeta automata volum 
variabil 2-20 μl bucăţi 1  

327 33696300-8 Micropipeta automata, volum 
variabil 10-100 μl bucăţi 1  

328 33696300-8 Micropipeta automata volum 
variabil 40-200 μl bucăţi 1  

329 33696300-8 Micropipeta automata volum 
variabil 100-1000 μl bucăţi 1  

330 33696300-8 Micropipeta automata volum 
variabil 1000-5000 μl bucăţi 1  

331 33696300-8 Vîrfuri pentru micropipeta 
automată,volum 0-10 μl bucăţi 1000  
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d/o cod CPV Denumirea bunurilor Unit. de 

măsură Cantitatea Specifi caţia tehnică 
Standard de referinţă

332 33696300-8 Vîrfuri pentru micropipeta 
automată, volum 0-200 μl bucăţi 1000  

333 33696300-8 Vîrfuri pentru micropipeta 
automată, volum 1000 μl bucăţi 1000  

334 33696300-8 Vîrfuri pentru micropipeta 
automată, volum 5000 μl bucăţi 1000  

335 33696300-8 Picnometru PJ-2-50-10/19, dop 
sticlă bucăţi 20  

336 33696300-8 gaz acetilen pentru balon mic bucăţi 1  

337 33696300-8 Eprubeta 16*50mm, conica, cu 
margine, etichitate, gradate bucăţi 100  

338 33696300-8 Dop pentru eprubeta 16 mm bucăţi 100  

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

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

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

1 Certifi cat de înregistrare obligatoriu

2 Certifi cat de confi rmare obligatoriu

3 Cerifi cat de calitate ISO şi CE Termenul de valabilitate să nu depăşască 80% 
din termenul total obligatoriu

4 Rechizite bancare obligatoriu

5 Bilanţul contabil 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: CSPR CAHUL

b) Adresa: pr.Republicii,20

c) Tel: 0299 33370, 32426

d) Fax: 0299 22434

e) E-mail: cspcahul@ms.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Lisenco Vladimir

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

- pe: 18.04.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. CSPR 
CAHUL, pr.Republicii,20, anticamera,0299 22434

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: [număr de zile].15zile
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12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 201000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 402-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: ____PRIMARIA com. Cărpineni___

2. IDNO: ____1007601005763____

3. Tipul procedurii de achiziţie: ___Cererea ofertelor de preturi______

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pe trimestrul II, an. 2017

5. Cod CPV: __15511000-3_____

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării

____Produselor alimentare pentru grădinițele de copii „Andrieș” și „Lăpușnița”._____
(obiectul achiziţiei)

conform necesităţilor  ___________Primăriei com. Cărpineni__________________
(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 achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr.
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor 
solicitate

Unit.
de măsură Cant. Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, standarde de referinţă

1 15111100-0 Carne de vită kg 170 Dezosată
GOST 779-55

2 15113000-3 Carne de porc degrasată kg 100 Dezosată
GOST 7724-77

3 15220000-3 Pește hec kg 140 Conjelat fără cap (fără gheață)
GOST 926105

4 15211100-1 Fileu de pește hec kg 130 Congelat(fără ghiață) GOST3948-90

5 15220000-3 Pește mintai f/c kg 70 Conjelat fără cap (fără gheață)
GOST 926105

6 15112100-7 Piept de pui autohton 
fără os Kg 450  Refrigerat

SanPin 2.3.2. 560-96

7 15112120-3 Carne de curcan refrigerată 
autohton kg 95 Dezosată

GOST 51479-99

8 03211500-8 Fulgi de secară buc 120 Pachet de 0,500 gr.
GOST 28672-90

9 03211200-5 Crupe de porumb buc 130 Pachet de 1 kg
GOST R 51985-2002

10 15613300-1 Crupe de grîu sfărîmat,
Arnăutca buc 160 Pachet de 1 kg

PTMD 67-3886-9887-005

11 15625000-5 Crupe de griș buc 130 Pachet de 1 kg
GOST 7022-97

12 15612100-2 Făina de grîu buc 180 Pachet de 2 kg
GOST 26574-85

13 15613100-9 Fulji ovăz buc 300 Pachet de 0,500 gr
TU U15.8-00954544-002:2005
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Nr.
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor 
solicitate

Unit.
de măsură Cant. Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, standarde de referinţă

14 15613300-1 Crupe de orz buc 130 Pachet de 1 kg
GOST 5784-60

15 15614100-6 Orez rotund buc 180 Pachet de 1 kg
GOST 6292-93

16 15613300-1 Hrișcă din boabe întregi buc 155 Pachet de 1 kg
GOST 5550-74

17 15613300-1 Crupe de arpacaș buc 50 Pachet de 1 kg
GOST 276-60

18 15613100-9 Crupe de mei buc 120 Pachet de 1 kg
GOST 572-60

19 15850000-1 Paste făinoase fi gurate calitate 
superioară kg 190 Pachet de 5 kg

GOST 875-92

20 15850000-1 Tăiței cu ou buc 198 Pachet de 0,400 gr
GOST 875-92

21 15331133-8 Mazare uscata despicată buc 70 pachet 1 kg
SF 37551597-003

22 15821200-1 Biscuiti fără grasimi hidrogenizate kg 105 GOST 24901-89

23 03212100-1 Brînză tare kg 125 Cașcaval 45% 
GOST 53512-2009

24 15321000-4 Suc de mere natural Tetrapac litru 355 Bănci de 3 litri
SM 183:2003

25 03142500-3 Ouă de găină buc 3000 SM-89 mășcate

26 15511100-4 Chefi r buc 480 Chefi r de 1%, cutie de 1 kg
0116-040390910

27 15551300-8 Iaurt natural de fructe buc 1640 Cantitatea de 100 gr.
GOST 26809-86

28 15551300-8 Bio iaurt de fructe buc 500 Pachet de peliculă 0,5 gr., 2,5%
1934-040390910

29 15551300-8 Bifi doc buc 100 Pachet de peliculă 0,5 gr., 2,5%
1934-040390910

30 15511000-3 Lapte covășit buc 110 Pachet de peliculă de 0,500 gr, 

31 15512000-0 Smăntînă naturală buc 72 Pachet de peliculă de 0,500 gr, 15 %
GOST 31452-2012

32 15530000-2 Unt fără grăsimi vegetale buc 600 pachet 0,200 gr, 72,5%
GOST 37-91

33 15542000-9 Brînză de vaci semigrasă kg 225 naturală 5 %
GOST 26809-86

34 15863200-7 Ceai negru buc 30 Pachete cu 100 plicuri
RST AE-34

35 03222321-9 Mere kg 850 GOST 54697-2011

36 15331462-6 Mazăre verde buc 180 Borcane de 0,700 litri
GOST 15842-90

37 15331470-2 Porumb dulce borcane 70 GOST 15877-70

38 03221240-0 Tomate murate borcane 52 GOST 1633-73

39 03221270-9 Catraveți murați borcane 52 GOST 1633-73

40 15331428-3 Pastă de tomate buc 65 Borcane de 0,700 litri
25%, GOST 3343-89

41 03131400-2 Cafea din graminee buc 50 Cutie de 200 gr. de 100 plicuri 

42 03111000-2 Stafi de kg 20 Pachete de un kg

43 15898000-9 Drogdie buc 32 0,50gr budafok
San Pin 2.3.2.560-96
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Nr.
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor 
solicitate

Unit.
de măsură Cant. Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, standarde de referinţă

44 15332200-6 Magiun buc 70  Borcane de 0,850 litri
GOST 6929, MB 5061-89

45 03131400-2 Cacao buc 25 Cutii de 80 gr

46 03111000-2 Semințe de fl oarea soarelui kg 5 Pachet de 1 kg

47 03115130-0 Semințe de in măcinat kg 6 Pachet de 1 kg

48 15810000-9 Covrigi cu mac kg 50 GOST 30354-96

49 15331463-0 Fasole albe kg 75 Pachet de 1 kg, GOST 7758-75

50 03212211-2 Linte kg 55 Pachet 1kg

51 03221111-7 Sfecla roșie kg 210 GOST 26766-85

52 15812000-3 Pîine de grîu cu amestec de tărîțe buc 820 Chirpic de 1kg, GOST 5669-96

53 15812000-3 Pîine de secară buc 660 Chirpic de 0,500 gr, GOST 5669-96

54 15612500-6 Chifl e cu susan buc 1480 Aluat de cozonac 
GOST 21094-75

55 03221200-8 Roșii conservate în suc buc 70 GOST 7231-90
Borcane de 1 litru

56 15820000-2 Biscuiți de ovăs kg 12 GOST 24901-2014

57 15893000-4 Fructe uscate kg 70  Neafumate, mixte de 1 kg
GOST 1750-86

58 15871110-8 Oțet (sticle ) 0,5 l buc 60 Sticle de 0,5 l

59 15331400-1 Borș acru lichid de casă litri 100 TY 9199-031-47531845

60 15872400-5 Sare iodată buc 65 Pachet de 1 kg
GOST 51574-2000

61  03113100-7 Zahăr kg 350  Saci de 50 kg
GOST 12576-89

62 15870000-7 Sodă de mîncare buc 30 GOST2156-76

63 03221420-6 Conopidă kg 90 GOST 7176-85

64 15300000-1 Rădăcina de țelină kg 33 P55644-2013

65 03221230-7 Ardei dulci kg 50 P55885-2013

66 15300000-1 Rădăcină pătrunjel kg 5 55904-2013

67 15300000-1 Mărar kg 5 32856-2014

68 15300000-1 Mandarine kg 175 4428-82

69 03221340-1 spanac kg 70 P55650-2013

70 15421000-5 Ulei de fl oarea-soarelui rafi nat litri 70 GOST 1129-2013

71 15411200-4 Ulei de fl oarea-soarelui nerafi nat litri 30 GOST 1129-2013

72 15621000-7 Ulei de porumb rafi nat litri 35 GOST8808-2000

73 03111500-7 Miez de fl oarea- soarelui kg 15 Pachet 1kg

74 03111500-7 Semințe de susan kg 6 Pachet 1kg

75 03222114-5 Curmale kg 15 Pachet 1kg

76 15820000-2 Pesmeți pachete 10 GOST 8494-96

77 15810000-9 Covrigi cu tărîțe kg 40 GOST 14031-68
MBT 5061-89

78 15332410-1 Prune uscate neafumate fără 
sîmburi kg 25 GOST32896-2014

79 03222116-9 Smochine buc 15 P55870-2013

80 03221240-0 Tomate în sos buc 20 GOST 17471-83
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei fi nale:

 Grădinița „Andrieș” și „Lăpușnița” din s. Cărpineni, r. Hîncești.__

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

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

1 Oferta în original

Aplicarea semnaturii si stampilei pe fi ecare 
pagină. 
Oferta să corespundă cu numărul de ordine 
din tabelul cu bunuri solicitate

DA

2 Informaţii generale despre participant inclusiv 
rechizitele bancare.

In original confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei DA

3

Copia certifi catului de înregistrare a întreprinderii 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului. Copia extrasului din registrul de 
Stat al persoanelor juridice.

Copia certifi catului confi rmata prin aplicarea 
semnaturii si stampilei DA

4 Certifi cat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

In original cu semnatura si stampila bancii cu 
termen mai mic de 30 zile calendaristice DA

5 Autorizaţie sanitară de funcţionare Copia autorizatiei cu stampila fi rmei DA

6 Paşaport sanitar al transportului Copia pasaportului sanitar cu stampila fi rmei DA

7 Certifi cat de conformitate pe toate poziţiile Copia certifi catelor cu stampila fi rmei Facultativ

8 Certifi cat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime Copia certifi cat de calitate cu stampila fi rmei DA

9 Certifi cat de inofensivitate Copia certifi cat de calitate cu stampila fi rmei DA

8.  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. Cărpineni________

Adresa: r-l Hîncești, com. Cărpineni, str. Ștefan Vodă,127

Tel: 0 269 28236 /

Fax: 0 269 26019

E-mail: nataliaburca8@mail.com

Numele și funcţia persoanei responsabile: Natalia Burcă

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 : 18.04.2017

- pe adresa (denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor (biroul): r-l 
Hîncești, com. Cărpineni, str. Ștefan Vodă, 127, Sediul primăriei, biroul secretarului

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Adăugător: 

Conditii de respectare a caracteristicilor tehnice a produselor alimentare propuse conform listei 
primite de la autoritatea contractantă
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Termenul de valabilitate a ofertelor (numărul de zile): 30 zile

12. Garanţia pentru ofertă (se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere”): Nu se 
cere

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

- garanţie bancară sau

- transfer la contul autorităţii

Plata prin transfer se va efectua în adresa (denumirea organizaţiei), cu nota „Garanţia pentru ofertă la 
licitaţia publică nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

a) benefi ciarul plăţii (indicaţi); 

b) datele bancare (indicaţi); 

c) codul fi scal (indicaţi]; 

d) contul de decontare (indicaţi); 

e) contul trezorerial (indicaţi); 

f ) contul bancar (indicaţi); 

g) trezoreria teritorială (indicaţi).

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 250 000 lei (două sute cincizeci mii lei )



130

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

Cererea ofertelor de prețuri 403-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul Psihoneurologic s.Cocieri

2. IDNO: 1007601000919

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: materiale de uz gospodaresc (detergenti si produse de curatare, produse 
igienice) 

Cod CPV: 39831200-8 ; 14320000-0 ; 

5. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării materiale de uz gospodaresc 
(detergenti si produsede curatare, produse igienice)

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Internatul Psihoneurologic s.Cocieri
[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 următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod CPV
(ECO)

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 39831200-8 Praf automat kg 600

Sub forma de granule albe,verzi, albastru deschis cu 
miros,pentru rufe albe si colorate,fara fosfati si inalbitori 
optici,activ la toate temperaturile si la orice tip de duritate 
a apei.Indeparteaza petele difi cile fara fosfati,cu enzime si 
antisorbenti Max dozare 15-20 g/ru in pachete cite 5.0 kg

2 39831200-8 Praf manual kg 550
Sub forma de granule albe,verzi, albastru deschis cu 
miros,pentru rufe albe si colorate,activ la toate temperatu-
rile si la orice tip de duritate a apei, in pachete cite 5.0 kg

3 39831200-8 Clatitor de rufe kg 140 In sticle cite 6 kg,miros fl oral,ocean

4 39831200-8
Detergent gel 
profesional pentru 
podea

l 350
Universal degresant concentrat cu actiunea igienizanta 
si deodoranta pentru toate tipurile de murdarie in sticle 
cite 5.0l

5 39831200-8 Solutie pentru 
teracota l 310

Universal degresant concentrat cu actiunea igienizanta 
si deodoranta pentru toate tipurile de murdarie.Lasa 
suprafetele stralucitoare In sticle cite 3kg, min de la 750 ml

6 39830000-0 Bingo praf OV buc 410 Praf,minimum de la 500 mg

7 39830000-0 Bingo gel buc 250 In cutii cite 0.400 gr

8 39837870-1 Lichid pentru vesela l 500

Detergent de vase concentrat cu PH neutru formulat 
pentru spalarea manuala a veselei,Degreseaza total 
mentinind minile fi ne si eliminind mirosurile neplacute.
nu contine fosfor cu miros de lamie .In butelii cite 5kg.
Adecvate pentru utilizare in unitatile de alimentatie 
publica si organizatii bugetare.Economic de a utiliza,are 
o apoma placuta,bogat de spumare si se limpezeste usor 
vasul fara urma.Max dozare 4-6g/l
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Nr. 
d/o

Cod CPV
(ECO)

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

9 14320000-0 Solutie pentru WC buc 310

Detergent anticalcar parfumat,pentru curatirea si 
igienizarea WC-urilor. Eluimina cu usurinta murdaria si 
calcarul .Inlatura mirosurile neplacute.
Minimum de la 750 ml 

10 39831200-8 Solutie pentru 
ferestre buc 168

Solutie universala pentru geamuri, de curatare a 
oglinzilor, sticlei Pulverizator cu pistol;solutie spumanta 
min de la 750ml 

11 33711610-6 Sampoon buc 1100 Pentru toate tipurile de par,cite 250 ml,RM

12 33711900-6 Sapun lichid l 250

Cu glicerina,profi sional,proprietati de curatare usoara 
exercita antibacteriene,actiune antiinfl amator,fara a 
provoca uscarea cu miros de lamie,portocala,fl ori efect 
spumant In butelii ciite 5.0 kg

13 33711900-6 Sapun de toaleta buc 5000 Cu miros de capsuna,fl ori,antiinfl amator ciite 150gr

14 39331200-8 Pasta de dinti buc 50 Tub de 75 mg,anticaries,improspetirea respiratiei

15 39331200-8 Crema pentru 
incaltaminte buc 50 Culoare neagra,cafenie cu burete

16 39331200-8 Odorizant buc 50 Cu miros de fl ori,ocean minimum de la 750 ml

17 39331200-8 Periuta de dinti buc 200 p/u adulti

18 33761000-2 Hirtie igienica buc 2500 c/s,65 m, ambalare cite 8 buc

19 33711900-6 Sapun de rufe kg 200 Duru alb,cite 250gr

20 39831200-8 Belizna buc 120  In sticle cite 1.0l

21 33711130-1 Odecolon buc 300 Troinoi,cu miros de fl ori,ocean min de la 750ml

22 33710000-0 Pamatuf buc 120 Cu miner de lemn

23 33710000-0 Lame de bierberit buc 3600

24 33710000-0 Aparat de ras de 
unica folosinta buc 360  cu 2 sau 3 lame

25 33710000-0 Crema dupa 
bierberit buc 100 Iprospetirea si muierea pielii,tub 200ml

26 33751000-9 Scutece (Pampersi ) buc 9000 p/u adulti,80-100 kg,

27 33751000-9 Absorbante buc 3600 Cu 5 picaturi

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: conform comenzii de la depozit.

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 interprinderii Copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

2 Oferta cu pret Original,prețul de panou și reducerea obligatoriu

3 Date despre ofertant Original obligatoriu

4 Certifi catul privind lipsa datoriilor faţă de 
Bugetul de stat

Copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

5 Certifi cat de conformitare eliberat de la 
producator

Copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul Psihoneurologic s.Cocieri Adresa: Cocieri, str.
Țărmului 1B

b) Tel: 024852590;024842031

c) Fax: 024842031

d) E-mail:psihoneurologicscocieri@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cojuhati Tatiana- economist

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: 18.04.2017 

pe adresa: Internatul Psihoneurologic s.Cocieri str.Țărmului 1B

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: pe pozitii,prețul cel mai scăzut .

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [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 : 

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 270 500 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 404-op/17

1.  Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Bobeica, rl. Hâncești

2.  IDNO: 1007601005796

3.  Tip procedură achiziție: cerere a ofertelor de prețuri

4.  Obiectul achiziției: Automobil de serviciu. 

5.  Cod CPV: 34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui automobil de serviciu conform 
necesităţilor Primăriei comunei Bobeica, rl. Hâncești, (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

34110000-1 Automobil de serviciu 
(echivalentul Dacia 
Duster 4x4)

Buc 1 TIP CAROSERIE Automobil de teren

CAPACITATEA 
CILINDRICA A 
MOTORULUI

1550 - 1600 cm3 

CARBURANT Benzina

CUTIE DE VITEZE manuala, min. 6+1 trepte

TRACŢIUNE 4x4 (intergrala)

NIVEL DE 
DEPOLUARE Euro 6

NUMĂR DE 
LOCURI 5

PUTERE MOTOR min. 110 cp

DIRECŢIE  asistata (hidraulica)

ROTI Jante otel R16

CONSUM 
CARBURANT

urban: max. 8,2 L./100km, extra-
urban: max. 6,5 L /100km

CAPACITATE 
REZERVOR min. 50 L.

MASA MAXIMA 
AUTORIZATA max. 1850 kg

DIMENSIUNI 
AUTOMOBIL

lungime: 4300mm - 4400mm
lăţime : 1800mm - 2000mm

VOLUM 
PORTBAGAJ 

min. 405 L.(fara bancheta spate 
rabatata)

ROATA DE 
REZERVA de mărime normală

GARDA LA SOL min. 205 mm

PROTECŢIE 
MOTOR Scut de metal 
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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

DOTARI

- ABS cu distribuirea fortei de franare 
(EBD) si asistenta la franarea de 
urgenta (EBA);
- Airbag-uri frontale sofer si pasager; 
- Airbaguri laterale fata;
- ASR + ESP (sisteme antipatinare si 
control al traiectoriei);
- HSA (asistenta la pornire in rampa);
- Sistem de monitorizare a presiunii 
in pneuri;
- Imobilizator electronic;
- Inchidere centralizata cu 
telecomanda;
- Geamuri electrice fata/spate;
- Computer de bord;
- Functie Stop-Start;
- Proiectoare ceata;
- Aer conditionat manual;
- Radio CD MP3 4x15W cu satelit de 
comanda pe volan, priza Jack, USB, 
Bluetooth®.

CULOARE 
METALIZATA Preferențial cafenie

GARANŢIE min. 3 ani cu limita 100000 km

ANUL 
FABRICAŢIEI automobil nou, fabricat in an. 2017

6.  Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: în termen de 20 zile de la 
înregistrarea contractului, Primăria comunei Bobeica, rl. Hâncești

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 rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului da

2 Certifi catul de înregistrare a întreprinderii copie .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului da

3 Licenţa de activitate și anexa copie .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului da

4 Informaţii generale despre ofertant original .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului da

5 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanț

copie .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului da

6 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național

copie .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului da

7 Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică copie .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: Primăria comunei Bobeica, rl. Hâncești
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b) Adresa: rl. Hâncești, satul Bobeica, primăria.

c) Tel: 0 269 56 236; 

d) Fax: 0 269 56 236;

e) E-mail: lilian_musteata@mail.ru

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Musteață Lilian

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

- pînă la ora: 11:00

- pe data: 18.04.2017

pe adresa: rl. Hâncești, satul Bobeica, primăria, et. 2, contabilitatea. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

11. Garanția pentru ofertă: Nu se cere.

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

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 310 000
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Cererea ofertelor de prețuri 405-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău

2. IDNO: 1016620005681

3. Tip procedură achiziţie: COP cu Publicare

4. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea produselor anorganice chimice şi îngrăşămintelor minerale pentru 
anul 2017.

5. Cod CPV: 14300000-4

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor anorganice chimice şi 
îngrăşămintelor minerale pentru anul 2017 conform necesităţilor Centrului de Excelenţă în Viticultură 
şi Vinifi caţie din Chişinău (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată 
suma necesară din: sursele Bugetului.

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

Medzian
sau
Eclipse 700 WP
Cuproxat
Balear 720 SC

l/kg

24

16
40
16

Protecţia prunului contra bacteriozei.

2

Dithane
Superkill 440 EC
Vitafer algi
sau
Confi nor 20 SL
Armor 350 SC
Czthurin 500EC

l/kg

24
9,6
16

2,4
1,6
1,2

Protecţia prunului contra viespei negre 
şi a viespei seminţelor de prun.

4
Kocide
sau
Serenade ASO

l/kg
21

56

Protecţia cireşului contra 
cocomicozelor.

5

Topsin
Engeo
Vitafer algi
sau
Luna sansation SC500
SIGNUM
Sulfat de cupru

l/kg

10,5

2,1
7

70

Protecţia cireşului contra păduchilor, 
bacteriozei, moniliozei.

6

Riza 250EW
sau 
Curage, WP
Cymbal, WG

l/kg

7,6

28,5
4,75

Protecţia viţei-de-vie contra mildiului

8

Acrobat
Vivando
sau 
Champ 77 WP
Funecol
Funguran-OH 50 WP

l/kg

38
3,8

38
57

47,5

Protecţia viţei-de-vie contra oidiumului
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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

9

Balear
Fastak
sau 
Bouillie Bordelaise
Fostion, EC

l/kg

62,7
12,54

334,4
54,34

Protecţia mărului contra gărgăriţei 
mugurilor şi a fl orilor.

10

Mospilan
Vita fer bor
sau
Fufanon 570 EC
Scalos 400 SC

l/kg

10,45
62,7

47,5
33,44

Protecţia mărului contra gîndacului 
păros al fl orilor.

11
Pointer 
sau 
Nuarid 500 WG

l/kg
0,48

48

Protecţia grîului de toamnă contra 
dăunătorilor vegetali.

12
Vantex 
sau
Tornado 500 SL

l/kg
1,68

72

Protecţia grîului de toamnă contra 
dăunătorilor insectici.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: Conform grafi cului stabilit în 
contract pe parcursul anului 2017.

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 Emis de către Camera de Înregistrare de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale) Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului – conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar Confi rmat cu semnătura şi ştampila 
Participantului Obligatoriu

5 Oferta Original confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului Obligatoriu

6 Date despre Participant Original confi rmate cu semnătura şi ştampila 
Participantului Obligatoriu

7 Certifi cat/declaraţie de conformitate 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: Centrul de Excelenţă în Viticultură și Vinifi caţie din Chișinău

b) Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 1.

c) Tel: 022-32-64-08; 022-32-75-17; 068991050

d) E-mail: sectia_studii_cnvvc@mail.ru sau lchicu@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: vicedirector pe producere agricolă – Sava Ion sau 
specialist achiziţii publice – Chicu Lilian.

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
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- pe 18.04.2017

Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău (CEVVC), mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. 
Grătieşti, 1. Tel. 068991050, birourile: vicedirector pe producere agricolă sau specialist achiziţii publice.

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 zile.

12. Garanţia pentru ofertă

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1% fără TVA din valoarea ofertei 
prezentate în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

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

Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinifi caţie din Chişinău; 

Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat. 

TREZMD2X.

IBAN MD44TRPBAA339110A15152AE.

c/f 1016620005681.

tel. 32-64-08; 32-75-17.

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 250000 lei fără TVA.
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Cererea ofertelor de prețuri 406-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Risipeni,Făleşti

2. IDNO: 1007601002603

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică la lucrările de alimentare cu apă si 
canalizare în comuna Risipeni, Făleşti, etapa II-canalizare

5. Cod CPV: 71247000-1

6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de supraveghere tehnică 
la lucrările de alimentare cu apă si canalizare în comuna Risipeni,Făleşti, etapa II-canalizare

conform necesităţilor Primăria comunei Risipeni,Făleşti 

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1

Servicii de supraveghere tehnică 
la lucrările de alimentare cu 
apă si canalizare în comuna 
Risipeni,Făleşti, etapa II-canalizare

proiect 1 Conform grafi cului de execuţie a 
lucrărilor

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 31.12.2018

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

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

1 Licenţa Copie,confi rmată prin ştampila umedă şi 
semnătură da

2 Buletinul de identitate-pentru persoane fi zice Copie,confi rmată prin ştampila umedă şi 
semnătură da

3 Certifi cat de înregistrare a îtreprinderii-pentru 
persoane juridice

Copie,confi rmată prin ştampila umedă şi 
semnătură 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: Primăria comunei Risipeni,Făleşti

b) Adresa: S.Risipeni,r-nul Fălești

c) Tel: 025959236

d) Fax: 025959238

e) E-mail: risprim@yahoo.com
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f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mosoreti Dmitrii

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

- pînă la: 11:00

- pe: 20.04.2017

- pe adresa: S.Risipeni,r-nul Fălești

- Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30

13. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 180000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 407-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:I. Î. Școala Profesională or. Orhei

2. IDNO: 1007606006400

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparare a halei pentru liniea de producere a bricheţilor din 
biomasă. 

5. Cod CPV: 45255100 - 0

6. Data publicării anunțului de intenție: „ ___ ” _________ 2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de reparare a halei 
pentru liniea de producere a bricheţilor din biomasă. 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor I. Î. Școala Profesională or. Orhei 
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Uniunea Europeană, Proectul Energie și Biomasă în 
Moldova (PEBM) .

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fi scale si a procesului verbal de receptie 
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 45255100 - 0
Lucrari de reparare a halei pentru 
liniea de producere a bricheţilor din 
biomasă.

buc 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): 6 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.10.2017

13. Locul executării lucrărilor: I. Î. Școala Profesională or. Orhei, r-nul Orhei loc. Cucuruzenii de Sus.

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) ________________________________________________________________________

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

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

3
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

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

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

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

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

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

a) Denumirea autorităţii contractante: I.Î, Școala Profesională or. Orhei

b) Adresa: or.Ornei, str. 31 august 80

c) Tel: 023530693; 023530688. 

d) Fax: 023322200

e) E-mail:sporhei@mail.md; sp_orhei@mail.md

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:I. Șargarovschi- director adjunct pentru gospodărie.

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: E-mail:sporhei@mail.md; sp_orhei@
mail.md, or.Ornei, str. 31 august 80; I.Î, Școala Profesională or. Orhei

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00
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- pe: 20.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] or.Ornei, str. 31 august 80; I.Î, Școala Profesională or. Orhei (contabilitatea)

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de: 

- Garanție bancară 

Plata prin transfer se va efectua în adresa I. Î. Școala Profesională or. Orhei, or.Ornei, str. 31 august 
80, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ ________ din „____” 
_________ 2017”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii I. Î. Școala Profesională or. Orhei; 

(b) datele bancare MFTREZMD2X; 

(c) codul fi scal 1007606006400; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială Ministerul Finanţelor, Trezorerie de Stat .

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: 300000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 408-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni

2. IDNO: 1009601000108

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a pavilioanelor pentru gradinițele de copii din s. Costești, 
r-ul Ialoveni

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: nu s-a publicat

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

Lucrarilor de reparatie a pavilioanelor pentru gradinițele de copii din s. Costești, r-ul Ialoveni
 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: mijloace bugetare

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-1
Lucrarilor de reparatie a 
pavilioanelor pentru gradinițele de 
copii din s. Costești, r-ul Ialoveni

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

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

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

13. Locul executării lucrărilor: Gradinițele de copii s. Costești, r-ul Ialoveni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : Cel mai mic pret 

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specifi catia parametrilor 
tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

3
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

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

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

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

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

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni

b) Adresa: Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni

c) Tel: 026851236, 026853277

d) Fax: 026851238

e) E-mail: primcostesti@yahoo.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Perevoznic Diana

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

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

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00

- pe: 20.04.2017
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b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 409-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Corjeuți, r-nul Briceni.

2. IDNO: 1007601004892

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofeertelor de Preț.

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatii generale exterioare si de renovare a edifi ciului grădiniței de 
copii „Miorița” din Corjeuți, r-ul Briceni.

5. Cod CPV: 45453000-7.

6. Data publicării anunțului de intenție: nr.001 din 03.01.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrarilor de reparatii generale 
exterioare si de renovare a edifi ciului grădiniței de copii „Miorița” din 

[obiectul achiziţiei]

s.Corjeuți, conform necesităţilor APL Corjeuți, r-ul Briceni (în continuare – Cumpărător) pentru 
perioada bugetară 2017.

[denumirea autorităţii contractante] 

7.  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: este alocată suma necesară din: bugetul de stat – 1 200 
000,00 lei, buget local – 209 653,00 lei.

8.  Modalităţi de plată: prin transfer în termen de 10 zile în baza facturii fi scale și a procesului 
verbal de recepție a lucrărilor executate.

 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 bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

45453000-7
Lucrări de reparație exterioare 
a edifi ciului grădiniței de copii 
„Miorița”

Set 1 Standarde în vicoare în RM

9.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.(nu se aplică)

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): mai – iunie 2017.

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 8 (opt)

13. Locul executării lucrărilor: edifi ciul grădiniței de copii „Miorița”. 

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: conform legislației în vigoare.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : oferta cu cel mai mic preț.

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

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

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

1 Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în 
caietul de sarcini Original plus copie Da

2 Copia certifi catului de înregistrare a întreprinderii 
emis de către Camera Înregistrării de Stat. Confi rmat prin semnătură Da

3 Licenţa de activitate. Confi rmat prin semnătură Da

4 Informaţii generale despre ofertant (sediul 
ofertantului şi al fi lieleor acestuia); Confi rmat prin semnătură Da

5 Situaţia fi nanciară (pe baza datelor din ultimul 
bilanţ); Confi rmat prin semnătură Da

6 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind datoriile la buget şi Fondul Social; 

Original.
Confi rmat prin semnătură Da

7 Asigurarea cu personal de specialitate; Confi rmat prin semnătură Da

8 Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament. Confi rmat prin semnătură Da

19. 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 Corjeuți.
b) Adresa: str.Ștefan cel Mare nr.51; s.Corjeuți, r-ul Briceni.
c) Tel: 024757336; 024765070.
d) Fax: 024757338.
e) E-mail: primariacorjeuti@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Andronic Victor.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: 11:00
- pe: 20.04.2017
- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 

Primaria Corjeuți str.Ștefan cel Mare nr.51; s.Corjeuți, r-ul Briceni.

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice.

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

24. Garanția pentru ofertă: na se cere.

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: nu se cere.

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

27.  Denumirea şi 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: 1 174 711,00.
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Cererea ofertelor de prețuri 410-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Milesti, r-ulNisporeni

2. IDNO: 1007601003596

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de restabilire a iluminarii stradale s. Milesti, r-ul Nisporeni

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunțului de intenție: 

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

Lucrarilor de restabilire a iluminarii stradale s. Milesti, r-ul Nisporeni
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Milesti, r-ulNisporeni
[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 45000000-1 Lucrari de restabilire a iluminarii 
stradale s. Milesti, r-ul Nisporeni Proiect 1 Conform listeicantitatilor de lucrari 

in bazacaetului de sarcini

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 3 luni

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

13. Locul executării lucrărilor: s. Milesti, r-ul Nisporeni

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
Declarațieprivinddotărilespecifi ce, utilajulşiechip
amentulnecesarpentruîndeplinireacorespunzăto
are a contractului

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

8
Certifi cat de efectuaresistematică a 
plăţiiimpozitelor, contribuţiiloreliberat de 
Inspectoratul Fiscal

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

9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Milesti, r-ulNisporeni

b) Adresa: Primaria s. Milesti, r-ulNisporeni

c) Tel:079769648, 026440236

d) Fax:026440236

e) E-mail:radu-virlan@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Virlan Radu

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: primaria Milesti,primar

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: 20.04.2017
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b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]Primaria s. Milesti, r-ulNisporeni, 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 728652.37 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 411-op/17

1. Denumirea autorității contractante: Direcţia Asistenţa Socială și Protecţia Familiei Cahul

2. IDNO: 1007601008351

3. Tip procedură achiziției: Procedura de achiziției prin metoda cererii ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare Azilul de bătrîni (or. Cahul, s. A.I. Cuza), Centrul Maternal (or. 
Cahul), Asistenţa Socială a Copilului și Familiei (or. Cahul), Centrul Speranţa (or. Cahul), Centrul Împreună 
(or. Cahul). pentru lunile aprilie - octombrie al anului 2017

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării prin metoda cererii ofertelor de preţuri 
pentru achiziţionarea produselor alimentare Azilul de bătrîni (or. Cahul, s. A.I. Cuza), Centrul Maternal 
(or. Cahul), Asistenţa Socială a Copilului și Familiei (or. Cahul), Centrul Speranţa (or. Cahul), Centrul 
Împreună (or. Cahul), pentru lunile aprilie - octombrie al anului 2017.

conform necesităţilor Direcţia Asistenţă Socială și Protecţia Familiei Cahul 
[denumirea autorităţii contractante] 

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziții privind livrare/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

Lotul nr. 1. Azilul de Bătrâni, rn. Cahul, s. A.I. Cuza.

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 15530000-2 Unt de vaci Kilograme 220,00 72,5% grăsime. Din smântână dulce, nesărată. 
La kilorgam.

2 15512000-0 Smântână Litri 250,00 15% grăsimi. Ambalat. Masa 0,40-0,60kg

3 15551000-5 Chefi r Litri 150,00 2,5% grăsimi. Ambalat. Masa 0,40-0,60kg

4 15511100-4 Lapte pasteurizat Litri 500,00 2,5% grăsime. Ambalat. Masa 0,50-1,00litru

5 15540000-5 Brănzeturi Kilograme 100,00 5% grăsime. Pungă 2,00kg

6 15544000-3 Caşcaval Kilograme 100,00 Estonschii. La kilogram.

7 15811100-7 Pîine Kilograme 3600,00 Albă. Calitate superioară. 0,450-0,550kg 
pentru bucată.

8 15811100-7 Pîine Kilograme 960,00 Secară. Calitate superioară. 0,450-0,550kg 
pentru bucată.

9 15811200-8 Chifl e Kilograme 80,00 La ceai. Masa 0,090-0,110kg pentru bucată.

10 15811200-8 Chifl e Kilograme 80,00 Cu magiun. Masa 0,090-0,110kg pentru 
bucată.

11 15821200-1 Biscuiţi Kilograme 60,00 Ambalate în cutii de carton. Masa 2,00-5,00kg

12 15850000-1 Paste făinoase Kilograme 80,00 Macaroane. Calit. superioară. Ambalate. Masa 
1,00-5,00kg

13 15850000-1 Paste făinoase Kilograme 48,00 Tăiţei. Calit. superioară. Ambalate. Masa 0,40-
1,00kg
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Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

14 03142500-3 Ouă de găină Buc 1000,00 Dietice, cu creutatea nu mai mică de 63 gr.

15 15113000-3 Carne de porc Kilograme 350,00 Proaspătă cu os, fără slănină

16 15111100-0 Carne de vită Kilograme 210,00 Proaspătă, fără os

17 15130000-8 Carne tocată Kilograme 150,00 De porc. Ambalate, Masa 0,500-1,00kg

18 15112000-6 Pulpe de găină. Kilograme 200,00
Calitatea I, cu fi erbere rapidă. În cutii de 
carton, greutatea 5,00- 15,00kg, nu mai puţin 
de 0,400kg/1 pulpă

19 15130000-8 Crenvuşti Kilograme 150,00
Calitate superioară, cu carne amestec, 
fi erte, membrană artifi cială, cu termen de 
valabilitate nu mai mic de 15 zile

20 15130000-8 Safalade Kilograme 150,00 Calitatea I, cu termen de valabilitate nu mai 
mic de 15 zile

21 15221000-3 Peşte Kilograme 250,00 Mintai. Fără cap. Congelat.

22 03211900-2 Crupe de grîu Kilograme 200,00 Ambalate. Masa 1,00kg.

23 03211900-2 Crupe de griş Kilograme 200,00 Ambalate. Masa 1,00kg.

24 03211900-2 Crupe de arpăcaş Kilograme 200,00 Ambalate. Masa 1,00kg.

25 03211900-2 Fulgi de ovăz Kilograme 200,00 Ambalate. Masa 1,00kg.

26 15614100-6 Orez Kilograme 350,00 Ambalat. Masa 1,00kg. Bob rotung, șlefuit. 
Calitatea I.

27 03211900-2 Hrişcă Kilograme 200,00 Ambalate. Masa 1,00kg.

28 15612100-2 Făină de grâu Kilograme 200,00 Ambalate. Masa 1,00kg.

29 15612210-6 Făină de porumb Kilograme 100,00 Ambalate. Masa 1,00kg.

30 03221210-1 Fasole Kilograme 90,00 Bob întreg. Calitatea superioară. 
Ambalat 1,00-5,00kg

31 03221220-4 Mazăre uscată Kilograme 90,00 Şlefuită. Ambalate. Masa 1,00kg.

32 03212100-1 Cartofi Kilograme 2000,00 Cu greutatea 0,080-0,100kg bucata. în saci. 
Masa 25,00-30,00kg

33 03221112-4 Morcov Kilograme 300,00 Cu greutatea 0,080-0,100kg bucata. în saci. 
Masa 10,00-20,00kg

34 03221113-1 Ceapă Kilograme 300,00 Cu greutatea 0,050-0,100kg bucata. în saci. 
Masa 10,00-20,00kg

35 03221111-7 Sfeclă roşie Kilograme 150,00 Cu greutatea 0,100-0,150kg. bucata. în saci. 
Masa 10,00-20,00kg

36 03221400-0 Varză Kilograme 800,00 Cu greutatea 1,00-1,50kg. bucata. în saci.Masa 
10,00-15,00kg

37 03222321-9 Mere Kilograme 300,00 La kilogram. În lăzi. Masa 2,00-3,00kg

38 15331500-2 Castraveţi Kilograme 90,00 Marinaţi. Ambalat. Masa 1,00-3,00kg.

39 15331500-2 Roşii Kilograme 90,00 Marinaţi. Ambalat. Masa 1,00-3,00kg.

40 15331427-6 Pastă de tomate Kilograme 75,00 25 %. Calitatea I. Ambalat. Masa 0,500-1,00kg.

41 03221221-1 Mazăre verde Kilograme 70,00 Conservată. Masa 0,400-0,700kg

42 15842310-8 Bomboane Kilograme 20,00 Caramel. Ambalate în cutii de carton. Masa 
2,00-3,00kg.

43 15842220-0 Batoane Kilograme 60,00 De ciocolată. Ambalate în cutii de carton. 
Masa 2,00-3,00kg.

44 15321000-4 Suc din fructe Litri 300,00 Limpezi. Ambalat. 1,00- 3,00litri.

45 15842300-5 Halva Kilograme 80,00 Cu adaos de nucuşoare. În cutii. 
Masa de 1,00-3,00kg
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46 15842300-5 Napolitane Kilograme 60,00 Ambalate ?n cutii de carton. Masa 2,00-3,00kg.

47 15800000-6 Peltea (кисель) Kilograme 50,00 Fără coloranţi fără conservanţi. Produs. 
ambalată cîte 0,200kg

48 15332250-1 Magiun Kilograme 30,00 Sterilizat. Calitatea superioară. Ambalat. Masa 
0,700-1,50kg

49 15421000-5 Ulei Litri 300,00 Rafi nat dezodorizat. Masa 5,00litri.

50 15831000-2 Zahăr Kilograme 300,00 Din sveclă de zahăr. Ambalată în saci. Masa 
30,00-50,00kg.

51 15872400-5 Sare iodată Kilograme 90,00 Ambalat în pachete de polietelenă. Masa 
1,00kg.

52 15871110-8 Oţet de masă Litri 24,00 6%. Ambalat în sticle de cîte 1,00litri.

53 15898000-9 Drojdie Kilograme 30,00 Umedă. Ambalată cîte 0,050kg

54 15863000-5 Ceai natural frunza întreagă Kilograme 20,00 Ambalat în cutii. Masa 0,100-0,200kg

55 15841000-5 Cacao Kilograme 5,00 Ambalat. Pachete 0,100kg

56 15872300-4 Mirodenii (verdeaţă) Kilograme 3,60 În asortiment. Uscat. Ambalat. Masa 0,010-
0,020kg

57 15870000-7 Condimente Kilograme 18,00 Ambalate în pachet. Masa 0,500-1,00kg

58 15872200-3 Piper negru Kilograme 1,20 Măcinat. Ambalat în pachete. Masa 0,010-
0,020kg.

59 15872200-3 Frunze de dafi n Kilograme 1,80 Ambalat în pachete. Masa 0,010-0,020kg.

60 15870000-7 Borş acru Kilograme 7,20 Uscat. Ambalat în pachete. 
Masa 0,020-0,050kg.

Lotul nr. 2. Centrul Maternal (or. Cahul), Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei (or.Cahul), 
Centrul Speranţa (or. Cahul), Centrul Împreună (or. Cahul).

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 15530000-2 Unt de vaci Kilograme 420,00 72,5% grăsime. Din smântână dulce, nesărată. 
La kilorgam.

2 15512000-0 Smântână Kilograme 300,00 15% grăsimi. Ambalat. Masa 0,40-0,60kg

3 15551000-5 Chefi r Litri 1000,00 2,5% grăsimi. Ambalat. Masa 0,40-0,50kg

4 15511100-4 Lapte pasteurizat Litri 5000,00 2,5% grăsime. Ambalat. Masa 0,50-1,00litru

5 15540000-5 Brănzeturi Kilograme 500,00 5% grăsime. Pungă 2,00kg

6 15540000-5 Brănzeturi Kilograme 400,00 De vacă 40% grăsime. Ambalat. La kilogram.

7 15544000-3 Caşcaval Kilograme 300,00 Estonschii. La kilogram

8 15811100-7 Pîine Kilograme 6000,00 Albă. Calitate superioară. 0,450-0,550kg 
pentru bucată.

9 15811200-8 Chifl e Kilograme 200,00 La ceai. Masa 0,090-0,110kg pentru bucată.

10 15811200-8 Chifl e Kilograme 200,00 Aluat foiataj. Masa 0,090-0,110kg pentru 
bucată.

11 15811200-8 Chifl e Kilograme 200,00 Cu magiun. Masa 0,090-0,110kg pentru 
bucată.

12 15811200-8 Chifl e Kilograme 200,00 Franzelă cu magiun. Masa 0,090kg-0,110kg 
pentru bucată.

13 15811200-8 Chifl e Kilograme 200,00 Cu scorţișoară. Masa 0,090-0,110kg pentru 
bucată.
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serviciilor/lucrărilor 
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14 15811300-9 Cornuri Kilograme 300,00 Masa 0,090-0,110kg pentru bucată.

15 15821200-1 Biscuiţi Kilograme 500,00 Ambalate în cutii de carton. Masa 2,00-5,00kg

16 15821200-1 Biscuiţi Kilograme 400,00 Cacao şi nuci. Ambalate în cutii de carton. 
Masa 2,00-5,00kg

17 15812200-5 Checuri Kilograme 500,00 În asortiment.

18 15812200-5 Turte dulci Kilograme 400,00 Ambalate în cutii de carton. Masa 2,00-3,00kg

19 15811000-6 Covrigi Kilograme 400,00 Ambalaj. Masa 1,00-2,00kg

20 15821130-9 Pesmeţi Kilograme 200,00 Ambalaj. Masa 1,00-2,00kg

21 15850000-1 Paste făinoase Kilograme 400,00 În asortiment. Calit. superioară. Ambalate. 
Masa 1,00-5,00kg

22 15850000-1 Paste făinoase Kilograme 400,00 Tăiţei. Calit. superioară. Ambalate. 
Masa 1,00-5,00kg

23 15850000-1 Paste făinoase Kilograme 300,00 Spagheti. Calit. superioară. Ambalate. 
Masa 1,00-2,00kg

24 15812200-5 Ruladă Kilograme 100,00 De paște

25 15812200-5 Cozonac Kilograme 100,00 De paște

26 03142500-3 Ouă de găină Bucăţi 7000,00 Dietice, cu creutatea nu mai mică de 63 gr.

27 15113000-3 Carne de porc Kilograme 500,00 Proaspătă cu os, fără slănină

29 15111100-0 Carne de vită Kilograme 400,00 Proaspătă, fără os

30 15130000-8 Carne tocată Kilograme 400,00 De porc. Ambalate, greutatea 0,500kg

31 15131620-7 Carne tocată Kilograme 400,00 De vită. Ambalate, greutatea 0,500kg

32 15131500-0 Carne tocată Kilograme 300,00 De pasăre. Ambalate, greutatea 0,500kg

33 15112000-6 Găini congelate Kilograme 700,00 Ambalate. Masa 1,80-2,50kg pentru bucată

34 15112000-6 Pulpe Kilograme 400,00
Calitatea I, cu fi erbere rapidă. În cutii de 
carton, greutatea 5,00- 15,00kg, nu mai puţin 
de 0,400kg/1 pulpă

35 15131500-0 Fileu de găină Kilograme 500,00 Congelat. Ambalat. Masa 1,00kg

38 15221000-3 Peşte congelat Kilograme 400,00 Hec. Fără cap. Congelat.

39 15221000-3 Peşte congelat Kilograme 400,00 Mintai. Fără cap. Congelat.

40 15210000-3 File de peşte Kilograme 300,00 Pangaus. Congelat.

43 15112300-9 Ficat Kilograme 400,00 De pasăre. Congelat. Masa 0,500kg

44 15114000-0 Pipote Kilograme 300,00 De pasăre. Congelat. Masa 0,500kg

45 03211900-2 Crupe de griş Kilograme 500,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

46 03211900-2 Crupe de arpăcaş Kilograme 400,00 Ambalat. Masa 1,00kg. Pe bază de grîu

47 03211900-2 Fulgi de porumb Kilograme 400,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

48 03211900-2 Crupe de porumb Kilograme 500,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

49 03211900-2 Crupe de arcăpaş Kilograme 500,00 Ambalat. Masa 1,00kg. Pe bază de orz.

50 03211900-2 Fulgi de ovăz Kilograme 300,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

51 03211400-7 Orz Kilograme 400,00 Ambalat. Masa 1,00kg..

52 03211600-9 Ovăz Kilograme 300,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

53 15614100-6 Orez Kilograme 400,00 Ambalat. Masa 1,00kg. Bob rotung, șlefuit. 
Calitatea I.

54 03211900-2 Hrişcă Kilograme 250,00 Ambalat. Masa 1,00kg.
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55 15612100-2 Făină de grâu Kilograme 600,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

56 15612210-6 Făină de porumb Kilograme 500,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

57 03211900-2 Crupă de mei Kilograme 250,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

58 03211900-2 Crupă de grîu Kilograme 200,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

59 03211900-2 Crupă de arnăut Kilograme 150,00 Ambalat. Masa 1,00kg.

60 03221210-1 Fasole Kilograme 400,00 Bob întreg. Calitatea superioară. 
Ambalat 1,00-5,00kg

61 03221220-4 Mazăre uscată Kilograme 320,00 Şlefuită. Ambalate. Masa 1,00kg.

62 03212100-1 Cartofi Kilograme 5500,00 Cu greutatea 0,080-0,100kg bucata. în saci. 
Masa 25,00-30,00kg

63 03221112-4 Morcov Kilograme 1000,00 Cu greutatea 0,080-0,100kg bucata. în saci. 
Masa 10,00-20,00kg

64 03221113-1 Ceapă Kilograme 1000,00 Cu greutatea 0,050-0,100kg bucata. în saci. 
Masa 10,00-20,00kg

65 03221111-7 Sfeclă roşie Kilograme 900,00 Cu greutatea 0,100-0,150kg. bucata. în saci. 
Masa 10,00-20,00kg

66 03221400-0 Varză Kilograme 940,00 Cu greutatea 1,00-1,50kg. bucata. în saci.Masa 
10,00-15,00kg

67 03221100-7 Usturoi Kilograme 150,00 În saci. Masa 5,00-10,00kg

68 03221240-0 Roșii proapete Kilograme 500,00 La kilogram. În lăzi. Masa 2,00-3,00kg

69 03221270-9 Crastaveţi proaspeţi Kilograme 500,00 La kilogram. În lăzi. Masa 2,00-3,00kg

70 15872100-2 Chiper dulce Kilograme 600,00 La kilogram. În lăzi. Masa 2,00-3,00kg

71 03222321-9 Mere Kilograme 2500,00 La kilogram. În lăzi. Masa 2,00-3,00kg

72 03222333-6 Vişină Kilograme 500,00 La kilogram. În lăzi. Masa 2,00-3,00kg

73 03222333-6 Cireşe Kilograme 500,00 La kilogram. În lăzi. Masa 2,00-3,00kg

74 03222210-8 Lămâi Kilograme 600,00 Cu greutatea 0,100-0,200kg bucata. 
La kilogram.

75 03222115-2 Stafi de Kilograme 200,00 Ambalat. Masa 0,100-0,200kg.

76 15331500-2 Castraveţi Kilograme 500,00 Marinaţi. Ambalat. Masa 1,00-3,00kg.

77 15331500-2 Roşii Kilograme 500,00 Marinaţi. Ambalat. Masa 1,00-3,00kg.

78 15331427-6 Pastă de tomate Kilograme 300,00 25 %. Calitatea I. Ambalat. Masa 0,500-1,00kg.

79 03221221-1 Mazăre verde Kilograme 500,00 Conservată. Ambalat. Masa 0,500-0,700kg

80 15331470-2 Porumb dulce Kilograme 300,00 Conservată. Ambalat. Masa 0,500-0,700kg

81 15800000-6 Tocană legume Kilograme 250,00 Din bostănei. Ambalat. Masa 0,500-0,700kg

82 15332410-1 Fructe uscate Kilograme 250,00 Mere. Ambalate. Masa 1,00-5,00kg

83 15332410-1 Fructe uscate Kilograme 250,00 Pere. Ambalate. Masa 1,00-5,00kg

84 15842310-8 Bomboane Kilograme 400,00 Caramel. Ambalate în cutii de carton. Masa 
2,00-3,00kg.

85 15842220-0 Batoane Kilograme 400,00 De ciocolată. Ambalate în cutii de carton. 
Masa 2,00-3,00kg.

86 15321000-4 Suc din fructe Litri 1000,00 Limpezi. Ambalat. 1,00- 3,00litri.

 87 15322100-2 Suc din tomate Litri 900,00 În tetrapac. Fără conservante. Masa 1,00 litru

88 15842300-5 Halva Kilograme 350,00 Cu adaos de nucuşoare. În cutii. 
Masa de 1,00-3,00kg

89 15842300-5 Napolitane Kilograme 300,00 Ambalate în cutii de carton. Masa 2,00-3,00kg.
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90 15842300-5 Zefi r în ciocolată Kilograme 150,00 În cutii. Masa 1,00-2,00kg

91 15332230-5 Marmeladă Kilograme 100,00 În asortiment. În cutii. Masa 2,00-3,00kg

92 15800000-6 Peltea (кисель) Kilograme 550,00 Fără coloranţi fără conservanţi. Produs. 
ambalată cîte 0,200kg

93 15332250-1 Magiun Kilograme 350,00 Sterilizat. Calitatea superioară. Ambalat. 
Masa 0,700-1,50kg

94 15831600-8 Miere de albini Kilograme 150,00 Naturală. Ambalată. Masa 1,00kg.

95 15421000-5 Ulei Litri 700,00 Rafi nat dezodorizat. Masa 5,00litri.

96 15831000-2 Zahăr Kilograme 900,00 Din sveclă de zahăr. Ambalată în saci. 
Masa 30,00-50,00kg.

97 15830000-5 Vanilie Kilograme 15,00 Ambalat în pachete de 0,020kg

98 15872400-5 Sare iodată Kilograme 250,00 Ambalat în pachete de polietelenă. 
Masa 1,00kg.

99 15872400-5 Sare de lămâe Kilograme 15,00 Ambalat în pachete de 0,020kg

100 24313320-0 Biocarbonat de sodium Kilograme 25,00 Ambalat în pachete de 0,020kg

101 15871110-8 Oţet de masă Litri 150,00 6%. Ambalat în sticle de cîte 1,00litri.

102 15898000-9 Drojdie Kilograme 50,0 Umedă. Ambalată cîte 0,050kg

103 15864100-3 Ceai la pliculeţ Kilograme 100,00 Ambalat. Pliculeţ 0,002kg. 100 pliculeţe în 
cutie.

104 15841000-5 Cacao Kilograme 50,00 Ambalat. Pachete 0,100kg

105 15861000-1 Cafea Kilograme 15,00 Ambalat in bancă de aluminiu. Masa 0,400kg

106 15872300-4 Mirodenii (verdeaţă) Kilograme 100,00 În asortiment. Uscat. Ambalat. 
Masa 0,010-0,020kg

107 15872200-3 Piper negru Kilograme 15,00 Măcinat. Ambalat în pachete. 
Masa 0,010-0,020kg.

108 15872200-3 Frunze de dafi n Kilograme 15,00 Ambalat în pachete. Masa 0,010-0,020kg.

109 15870000-7 Borş acru Litri 250,00 Lichid. Ambalat sticle de plastic. Masa 1,00litru

110 15898000-9 Drojdie Kilograme 100,00 Uscată. Ambalată. Masa 0,50-1,00kg

111 03311300-5 Hering Kilograme 250,00 Sărat, Fileu.

15551000-5 Yogurt Kilograme 450,00 Ambalat

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 31.03.2017-31.12.2017 La depozitul 
benefi ciarului, or.Cahul, str. Ştefan cel Mare 110.

7. Documentele de califi care ale operatorilor economici:

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

1 Decizia de înregistrare a întreprinderii – copie – 
emis de Camera Înregistrării de Stat

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

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

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului 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)

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu
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4 Ultimul raport fi nanciar – copie – confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

5 Licenţa de activitate – copie – confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

6

Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat 
echivalent ce confi rmă calitatea bunurilor / 
serviciilor oferite – eliberat de Organismul 
Naţional de Verifi care a conformităţii produselor

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

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

confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

8 Oferta confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

9 Garanţia ofertei confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

10 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare, 
copia

pentru produse alimentare animaliere –semnată 
și ștampiltă de participant Obligatoriu

11 autorizaţia sanitară de funcţionare, copia pentru produse alimentare – semnată, ștampiltă 
de participant Obligatoriu

12 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, 
prenume, cod personal

confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

13 Pasaportul sanitar al transportului – copie 
eliberată de CSP

confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

14 Certifi cat de calitate și de provenienţă a materiei 
prime (făină, grîu ) copie

confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

15
Confi rmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile copie

confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

16

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

confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

17 Certifi cat care confi rmă modalitatea și criteriile 
de calculare a preţului

original – eliberat de Participant, confi rmată prin 
semnătura și ștampila Participantului Obligatoriu

18 Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile 
și serviciile propuse

confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

19

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

original Obligatoriu

Operatorii economoci interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarifi cări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

9. Denumirea autorității contractante: Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 110

Tel: 079402658

Fax:0299-8-17-92

E-mail: as.cahul@gmail.com

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

- pînă la ora: 11:00

- pe data : 18.04.2017

- pe adresa:. Direcţia Asistenţa Socială și Protecţia Familiei Cahul

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: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere” ]

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 400000.00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 412-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimişlia

2. IDNO: 1007601008878

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a drumului Ștefan cel Mare, s. Gura Galbenei, r.Cimișlia

5. Cod CPV: 45233142-6

6. Data publicării anunțului de intenție: 

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

Lucrarilor de reparatie a drumului Ștefan cel Mare 
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimişlia
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: PNUD Moldova și Bugetul local

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45233142-6
Lucrari de reparatie a drumului 
Ștefan cel Mare, s. Gura Galbenei r. 
Cimișlia. 

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): 6 luni. 

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 6 luni.

13. Locul executării lucrărilor: Strada Ștefan cel Mare, s. Gura Galbenei r. Cimișlia 

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : Cel mai mic pret 

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica
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17. 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 Oferta Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. F (3.3) 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. F(3.8) Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. F(3.13) 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. F(3.12) 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 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie. Confi rmarea prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

10 Raportul fi nanciar pentru anul 2016 Copie. Confi rmarea prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

11 Granţia pentru ofertă Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. F(3.4) Da

12 Disponibilitatea la bani lichizi sau capita circulat, 
de resurse creditare sau alte mijloace fi nanciare 

Confi rmarea resurselor fi nanciare prin certifi cat 
sau extras de la bancă în valoare de minimum 
1 000 000

Da

13 Minim ani de experienţă specifi că în domeniul 
executării halei Minim 3 ani de experienţă Da

14 Certifi catul de calitate a materialelor Copie. Confi rmarea prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

15 Neimplicarea în practicifrauduloase și de 
corupere

Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. F(3.7) Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Gura Galbenei 

b) Adresa: str. A Mateevici 39

c) Tel: 060200047, 0241-46-231

d) Fax: 0241-46-319

e) E-mail:guragalbenei.primaria@yandex.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Stînă Victor, primar.

Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 
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Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: guragalbenei.primaria@yandex.com

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00

- pe: 20.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria s. s. Gura Galbenei r. Cimislia, biroul 1

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

23. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară eliberata de o banca comerciala 

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

25. 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 ____________________________________________________________________

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

27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 780000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 413-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul Psihoneurologic s.Cocieri

2. IDNO: 1007601000919

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Inventar moale

Cod CPV: 18000000-9

5. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Inventar moale
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Internatul Psihoneurologic s.Cocieri
 [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 următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV(ECO)

Denumirea bunurilor/
serviciilor solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
1 18000000-9 Chiloti pentru femei  buc 300 100% bumbac,scurti(mostre)

2 18000000 Chiloti pentru barbati buc 300 100% bumbac, (mostre)

3 18000000 Bridji pentru barbati per 150 De vara, material,bumbac, hachi, buzunare, 
mai jos de genunchi(mostre)

4 18000000 Servete buc 200 40-80cm; 100 % bumbac(mostre)

5 18000000 Ciupici pentru femei per 100 Fara calcii,cu ornament deasupra mar.37-
30 per.;38-60 per.;39-10 per. (mostre)

6 18000000 Slapi de vara femei per 300
De vara , cauciuc ;
mar.36-40 per; 37-60 per.38-100per.39-60 
per;40-40 per. (mostre)

7 18000000 Slapi de vara pentru barbati per 300  De vara, cauciuc;mar-39-40 -100per.;41-
42-80 per.;43-44-80 per(mostre)

8 18000000 Pantofi  pentru barbati per 150
Din piele Eco,de calitate;mar.39-25 per;40-
25 per.41- 30 per.42-30 per.43
-20 per;44-20 per(mostre)

9 18000000 Pantofi  pentru femei per 70 Din piele Eco,de calitate, fara toc,mar-38-20 
per;38-30 per.;39-20 per; (mostre)

10 18000000 Sandalete pentru barbati per 60 De vara, 40-41-25 per;42-43-25 per.;;44-10 
per. (mostre)

11 18000000 Elastic 15mm m 300 Lata,15 mm (mostre)

12 18000000 Elastic 5 mm m 300  Ingusta, 5 mm(mostre)

13 18000000 Saltea de paralon invelit cu 
pelicula buc 15 De paralon, invelit cu pelicula ; 

mar.90*200(mostre)

14 18000000 Prosop pentru bucatarie(vafe) buc 30 100 % bumbac; 45*80(mostre)

15 18000000 Sosete pentru barbati per 1000 De vara,80% bumbac, fi bre sintetice;mar 
25-29(mostre)

16 18000000 Sosete pentru femei per 1000 De vara,80 % bumbac,fi bre 
sintetice(mostre)
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Nr. 
d/o

Cod 
CPV(ECO)

Denumirea bunurilor/
serviciilor solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
17 18000000 Ata de cusut neagra 40 5000 m buc 15 Negra nr.40 in bobina ciite 5000 m(mostre)

18 18000000 Ata de cusut alba 40 5000 m buc 5 Alba,nr.40,in bobina ciite 5000 m(mostre)

19 18000000 Pulover pentru barbati buc 150 50% liina, 50% sintetic, (mostre)mar.48-50 
buc.50-30 buc.;52-40 buc.;54-30 buc.

20 18000000 Pulover pentru femei buc 130
50% lina 50% sintetic, mar.46-40 buc.;48-
20 buc.;50-40 buc.;52-15 buc.54-15 buc.
(mostre)

21 18000000 Scurta pentru barbati buc 130
De iarna,cu gluga,sintipon ;mar.48-30 
buc.;50-50 buc.;52-40 –buc.;54-10 buc.
(mostre)

22 18000000 Scurta pentru femei buc 100
De iarna,cu gluga,guler,sintipon,mar-48-30 
buc.;mar.50-40 buc.;mar.52-15 buc.mar-54-
15 buc. (mostre)

23 18000000 Basma pentru femei de iarna buc 130 Cu fi bre de lina(mostre)

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: conform comenzii de la depozit.

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 interprinderii Copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

2 Oferta cu pret Original,prețul de panou și reducerea obligatoriu

3 Date despre ofertant Original obligatoriu

4
Certifi catul privind lipsa datoriilor faţă de 
Bugetul de stat Copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 

participantului obligatoriu

5 Certifi cat de calitate Copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul Psihoneurologic s.Cocieri Adresa: Cocieri, str.
Țărmului 1B

b) Tel: 024852590;024842031

c) Fax: 024842031

d) E-mail:psihoneurologicscocieri@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cojuhati Tatiana- economist

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: 18.04.2017

pe adresa: Internatul Psihoneurologic s.Cocieri str.Țărmului 1B

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 
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10. Criteriul de atribuire este: pe pozitii,prețul cel mai scăzut .

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [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 : 

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 375 500 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 414-op/17
 

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Sofi a r-n Drochia 

2. IDNO: 1007601007251

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse alimentare
conform necesităţilor Primăria s.Sofi a

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Bugetul 
local
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15000000-8 Crupe de griş kg 120 Ambalat 1kg
2 15000000-8 Crupe de orz mărunte kg 120 Ambalat 1 kg
3 15000000-8 Crupe de grîu kg 120 Ambalat 1 kg
4 15000000-8 Orez kg 160 c/s ambalat 1 kg
5 15000000-8 Fulji de ovăs kg 120 Ambalat 1 kg
6 15000000-8 Paste făinoase băneasa în asortiment kg 240 Ambalat 1 kg
7 15000000-8 Ulei rainat kg 180 L Ambalat 5 L
8 15000000-8 Pulpe de pasăre refrigerat moldoven kg 150
9 15000000-8 Fileu de pasăre refrigerat moldoven kg 150 Ambalat 5 kg

10 15000000-8 Carne de vită refrigerată kg 100 Ambalat 
11 15000000-8 Peşte Păstrăv kg 120 Ambalat 10 kg
12 15000000-8 Peşte congelat Hec kg 120 Ambalat 10 kg
13 15000000-8 Magiun kg 80 Borcane 1 kg
14 15000000-8 Biscuiţi de ovăs kg 120 c/s
15 15000000-8 Zahăr kg 600 Ambalat 50 kg calit1
16 15000000-8 Covrigei cu mac kg 100 Ambalat 1 kg
17 15000000-8 Suc în asortiment L 1500 Borcan 3L
18 15000000-8 Sare iodată kg 120 Ambalat 1 kg
19 15000000-8 Ouă de găină buc 6000 
20 15000000-8 Sodă de bucătărie kg 50 Ambalat 0,5
21 15000000-8 Vanilin buc 120
22 15000000-8 Chiperi negru măcinat buc 60 0,02gr
23 15000000-8 Stafi de kg 20 0,5kg
24 15000000-8 Ceai negru kg 20 La pachet
25 15000000-8 Pasta de tomat kg 80 Borcane 1 kg
26 15000000-8 Cacao kg 12 Pachet 0,1 gr
27 15000000-8 Mazăre uscată jumătăţi kg 120 Ambalat 1 kg
28 15000000-8 Foi de dafi n buc 50 Pachet 0,02gr
29 15000000-8 Hrişcă kg 150 Ambalat 1 kg
30 15000000-8 Crupe de porumb kg 100 Ambalat 1 kg
31 15000000-8 Fructe uscate în asortiment kg 60 Ambalat 1 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

32 15000000-8 Făină de grîu kg 200 Ambalat 2 kg
33 15000000-8 Drojdie uscată kg 1,5 0,1gr
34 15000000-8 Oţet buc 40 1L
35 15000000-8 Mac kg 1,5 kg 0,1gr
36 15000000-8 Pîine /baton kg 1200 Făină de grîu calit I 0,4gr
37 15000000-8 Chifl e cu mac buc 3000
38 15000000-8 Tărîțe kg 100 Ambalat 25 kg
39 15000000-8 Castraveţi marinaţi borcane 450 Borcan 1 L
40 15000000-8 Fasole kg 50 Ambalat 1 kg
41 15000000-8 Pentrujel uscat kg 10 0,1gr
42 15000000-8 Mărar uscat kg 10 0,1gr
43 15000000-8 Usturoi uscat kg 10 0,1gr
44 15000000-8 Miez de răsărită la pachet kg 10 0,1gr
45 15000000-8 Semințe de in la pachet kg 10 0,1gr
46 15000000-8 Fructe confi ate la pachet(ananas, caise kg 10 0,1gr

47 15000000-8 Biscuiți integrali cu valoarea energetică 
pînă la 390kkal kg 260

Pe lot

1 15000000-8 Unt Crestianscoie kg 170 Din smîntînă dulce, fără adausuri de 
grăsimi vegetale 0,2gr-72,5%

2 15000000-8 Brînza de vaci kg 120 Pungă de0,250gr-5%
3 15000000-8 Smîntînă kg 50  Pungă de polietilenă 0,5 gr-15%
4 15000000-8 Lapte pasterizat L 3500 Pachete de polietilenă 0,5L, 2,5%
5 15000000-8 Caşcaval cu cheag tare de rusia kg 80 50% grăsimi
6 15000000-8 Chifi r buc 900 Pachete de polietilenă 0,5 L,2,5%

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

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 şi 
ştampilei participantului. Da

2 Cetifi cat de înregistrare a întreprinderii emis de 
camera Înregistrării de stat

Copie . Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului. Da

3 Certifi cat de atribuire a contului bancar-eliberat 
de bancă

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului. Da

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

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului. Da

5 Ultimul raport fi nanciar Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului. Da

6 Certifi cat de conformitate Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului. Da

7 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitatea de 
transport

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului. Da

8 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului. Da

9 Lista fondatorilor operatorilor economici –nume, 
prenume cod personal

Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului. Da

10 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere

Confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului. Da
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Sofi a

b) Adresa: s. Sofi a r-n Drochia

c) Tel: 052530500

d) Fax: 025230238

e) E-mail: primariasofi a@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Toma Tatiana

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: 18.04.2017

- pe adresa: Primăria s. Sofi a r-n Drochia, contabilitate.

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preţ pe pozitii şi cel mai mic pret pe lot.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: .

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: 220 000
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Cererea ofertelor de prețuri 415-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Ungheni, r-nul Ungheni

2. IDNO: 1007601001787

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de plombare cu asfalt fi erbinte a străzilor din or. Ungheni

5. Cod CPV: 45233222-1

6. Data publicării anunțului de intenție: ________________

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

7. Lucrari de plombare cu asfalt fi erbinte a străzilor din or. Ungheni
 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei or. Ungheni, r-ul Ungheni
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget local

9. Modalităţi de plată: in termen de 20 zile lucrătoare 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 45233222-1 Lucrari de plombare cu asfalt 
fi erbinte a străzilor din or. Ungheni Proiect 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): 1 lună

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 4 luni

14. Locul executării lucrărilor: străzile orașului Ungheni conform listei

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

a) Nu se cere

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica



170

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

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

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

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

2 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 Certifi catul privind cont deschis in bancă Copie, confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participant. Da

10 Ultimul raport fi nanciar Copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Ungheni

b) Adresa: or. Ungheni, str. Națională 7

c) Tel: 068378376, 0236 26501

d) Fax: 023622577

e) E-mail: gaviucvasile@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gaviuc Vasile

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.

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
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- pînă la: 11:00

- pe: 20.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria or. Ungheni, str. Națională 7, bir. 503

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

25. 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].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 300 000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 416-op/17

1. Denumirea autoritatii contractante: Institutul de Genetica, Fiziologie şi protectie a Plantelor

2. IDNO: 1013600030804

3. Tip procedura achizitie:COP

4. ObiectuI achizitiei: motorina

5. Cod CPV: 09134200-9

Acest anunt de participare este intocmit in scopul achizitionarii motorinei conform necesitatilor 
Institutului de Genetica, Fiziologie şi Protectie a Plantelor (in continuare - Cumparator) pentru 
perioada bugetara 2017, este alocata suma necesara din: bugetul de stat.

Cumparatorul invita operatorii economici interesati, care ii pot satisface necesitatile, sa participe la 
procedura de achizitie privind livrarea urmatoarelor bunuri:

Nr
d/o

Cod
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de masura Cantitatea Specifi carea tehnica deplina 

solicitata, Standarde de referinta
1 09134200-9 Motorina tone 19

6. Termenul de livrare/prestare solicitat si locul destinatiei fi nale:

7. Documentele/cerintele de califi care pentru operatorii economici includ urmatoarele:

Nr.
d/o Denumirea documentului/cerintei Cerinte suplimentare fata de document Obligativitatea

1 Certifi catul de calitate Copia autentifi cata corespunzator Da

2 Certifi catul de inregistrare a intreprinderii Copia autentifi cata corespunzator Da

3 oferta Copia autentifi cata corespunzator Da

8. Operatorii economici interesati pot obtine informatie suplimentara sau pot solicita clarifi cari de la 
autoritatea contractanta la adresa indicata mai jos:

9. Denumirea autoritatii contractante: Institutul de Genetica, Fiziologie şi protectie a Plantelor

a) Adresa: mun.Chişinau, str. Padurii 20

b) Tel: 079849042

c) Fax: 55 81 60

d) E-mail: asm_igfp@ahoo.com

e) Numele şi fi mctia persoanei responsabile: Pailic Ion

Întocmirea ofertelor: Oferta si documentele de califi care solicitate vor fi  intocmite clar, fara corectari, 
cu numar si data de iesire, cu semnatura persoanei responsabile si urmeaza a fi  prezentate:

- pina la: [ora exacta]10:00

- pe: [data] 18.04.2017

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

Ofertele întirziate vor fi  respinse.
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10. Criteriul de atribuire este: preful cel mai scazut

11. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

12. Garantia pentru oferta: nu se solicita

Toate ofertele trebuie sa fi e msofi te de garantie pentru oferta in valoare de 1%. in forma de:

- Garantie bancara sau

- Transfer la contul autoritatii.

Plata prin transfer se va efectua in adresa, cu nota “Garanfi a pentru oferta la

cererea ofertelor de preturi nr. din ”, conform

urmatoarelor detalii:

(a) benefi ciarul plafi i [indicafi ];

(b) datele bancare [indicafi ];

(c) codul fi scal [indicatij;

(d) contul de decontare [indicafi ];

(e) contul trezorerial [indicati];

(f ) contul bancar [indicafi ];

(g) trezoreria teritoriala [indicafi ].

13. Contestatiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preturi se depun la sediul 
Agenda Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 253 400,00
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În atenția operatorilor economici!

La COP Nr. 382-op/17 din 10.04.2017 cu privire la achiziționarea: 

Utilaj si echipament sportiv, Cod CPV: 37000000-8, 

conform necesităților :  Primariei comunei Cosnita, rl Dubasari 

sunt operate următoarele modifi cări:

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 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

se modifi ca cu:

3 37400000-2

Aparate spate 
2 in 1 (Lat 

Pulldown/Seatd 
Row)

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 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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ACORD-CADRU 12-ac/17 

1. Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

2. IDNO: 1006601000129

3. Tip procedură achiziție: Acord Cadru

4. Obiectul achiziției: Servicii de transport aerian internațional de pasageri

5. Cod CPV: 60420000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de transport aerian 
internațional de pasageri.

Conform necesităţilor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (în continuare – Cumpărător) 
pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: 

contul Bugetului de Stat și din surse extrabugetare.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 60420000-8 Servicii de transport aerian 
internațional de pasageri bilet

Minim 30- maxim 
300 bilete conform 
acordului –cadru, 
minim 1- maxim 

50 bilete conform 
contractului 
subsecvent

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

La solicitarea MAE IE, str. 31 August 1989, nr.80, pe parcursul anului 2017.

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

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

1
Extrasul certifi catului de înregistrare a întreprinderii 
emis de Camera Înregistrării de Stat Copie - confi rmată prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei Participantului. Obligatoriu

2

Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor – eliberat de 
Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certifi catului 
conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova)

Copie Obligatoriu

3 Formularul ofertei (F3.1) Obligatoriu

4 Garanția pentru ofertă Obligatoriu

5 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în 
practici frauduloase și de corupere (F3.4) Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

6 Formularul (F4.2) Completat și semnat Obligatoriu

7
Lista fi lialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, 
agențiilor sau punctelor de lucru cu companiile 
aeriene din străinătate cu adresele respective

Confi rmată prin aplicarea ștampilei semnăturii 
Participantului Obligatoriu

8 Lista efectivului mediu al personalului angajat și al 
cadrelor de conducere

Confi rmată prin aplicarea ștampilei semnăturii 
Participantului Obligatoriu

9 Copia contractului cu companiile aeriene Confi rmată prin aplicarea ștampilei semnăturii 
Participantului Obligatoriu

10 Lista fondatorilor operatorului economic Confi rmată prin aplicarea ștampilei semnăturii 
Participantului Obligatoriu

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

Denumirea autorităţii contractante: 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Adresa: 31 August 1989, 80

Tel: 022-578-295

Fax: 022-578-235

E-mail: vadim.sobol@mfa.md

Numele și funcţia persoanei responsabile: Vadim Sobol

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

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

- până la:10:00

- pe:28.04.2017

- pe adresa: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, str. 31 August 1989, 80 bir.102 

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 

Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al MAE IE și a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

pe adresa Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, str. 31 August 1989, 80 bir.102. 

Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa MAE IE, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică 
nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 



177

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2807 APRILIE 2017, VINERI

(a) benefi ciarul plăţii Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

(b) codul fi scal 1006601000129 

(c) contul de decontare 3359502; 

(d) contul trezorerial MD95TRPBAA222720A00430AC; 

(e) contul bancar TREZMD2X 

(f ) trezoreria teritorială Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 500 000,00 lei.
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ACORD-CADRU 13-ac/17 

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Justiției

IDNO: 1006601000118

Tipul procedurii de achiziție: ACORD - CADRU

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional de pasageri pentru 
anul 2017

Cod CPV: 60400000-2

Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
standarde de referinţă

I Achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional de pasageri pentru anul 2017

60400000-2 Chișinău-VIENNA- Chișinău

bucată

minim 10 – 
maxim 100 
bilete conform 
acordului-cadru,
minim 1- maxim 
20 bilete conform 
Contractului 
subsecvent.

Autoritatea contractantă 
va agrea acordul-cadrul 
cu 3 operatori economici 
care vor prezenta cel mai 
mic preț pe lot conform 
cerințelor stipulate în 
prezenta invitație.
Biletele vor fi  livrate de 
către operatori economici 
la sediul autorității 
contractante pe strada: 31 
august 1989 nr. 82 bir. 308.

60400000-2 Chișinău-BRUXELLES- Chișinău

60400000-2 Chișinău-LONDRA-Chișinău

60400000-2 Chișinău-KIEV-Chișinău

60400000-2 Chișinău-MOSCOVA-Chișinău

60400000-2 Chișinău-STRASBOURG-Chișinău

60400000-2 Chișinău-RIGA-Chișinău

60400000-2 Chișinău- BRATISLAVA -Chișinău

60400000-2 Chișinău- ISTAMBUL -Chișinău

60400000-2 Chișinău- MADRID -Chișinău

60400000-2 Chișinău- PARIS -Chișinău

60400000-2 Chișinău- GENEVA -Chișinău

60400000-2 Chișinău- FRANKFURD PE MAIN -Chișinău

60400000-2 Chișinău- TALLINN -Chișinău

60400000-2 Chișinău- NEW YORK -Chișinău

60400000-2 Chișinău- BUCUREȘTI -Chișinău

60400000-2 Chișinău- BERLIN -Chișinău

60400000-2 Chișinău- ROMA -Chișinău

60400000-2 Chișinău- MINSK -Chișinău

60400000-2 Chișinău- VILNIUS -Chișinău

60400000-2 Chișinău- TBILISI -Chișinău

60400000-2 Chișinău- LUXEMBURG -Chișinău

60400000-2 Chișinău- BAMAKO -Chișinău

60400000-2 Chișinău- VARȘOVIA -Chișinău

60400000-2 Chișinău- Hong Kong -Chișinău

60400000-2 Chișinău- Washington -Chișinău
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Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei fi nale: Până la data de 31 decembrie 2017, 
locul destinației fi nale: sediul autorității contractante.

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 rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

2
Declarația privind asigurarea calității bunurilor/
serviciilor care urmează a fi  livrate precum și 
garanția calității.

Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. (Formă liberă) Da

3 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere.

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

Da

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

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe 
trebuie prezentate următoarele documente: 
Licență de activitate – copie – confi rmată prin 
semnătura și ștampila Participantului. Autorizația 
de funcționare – copie – confi rmată prin 
semnătura și ștampila Participantului etc.

Da

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

Certifi cat de conformitate sau declarație de 
conformitate eliberat de un organizm de 
ceritifi care acreditat.

Da

6 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii 
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Documente prin care se dovedește îndeplinirea 
cerinţei • Declaraţie pe proprie răspundere, 
completată în conformitate cu formularul (F 3.5) 
Documente edifi catoare cum ar fi  certifi cate 
și/ sau alte documente echivalente emise de 
autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a 
ofertantului în cazul operatorului economic străin; 

Da

7

Certifi cat cu privire la situația contribuabilului – 
original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
sau de organul competent în țara de reședință 
a operatorului economic străin (valabilitatea 
certifi catului - conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal sau al organului competent în țara de 
reședință a operatorului economic străin).

Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

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

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Justiției

a) Adresa: mun. Chișinău, str. 31 august 1989 nr. 82, et. 3, bir. 308 

b) Tel: 022-20-14-28

c) Fax:022-20-14-28

d) E-mail: cristian.iustin@justice.gov.md

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cristian IUSTIN Șef Serviciu administrativ 

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

- pînă la ora: 10 00

- pe data de: 28.04.2017

- la adresa: mun. Chișinău, str. 31 august 1989 nr. 82, et. 3 bir. 308
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Ofertele întîrziate vor fi  respinse

Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pe lot

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

Garanţia pentru ofertă: 1%

Garanția de bună execuție: 5 %

Contestaţiile depuse pe marginea procedurii ACORD-CADRU se depun la sediul Agenţiei Naţionale 
pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA: 179 166,67 lei.
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ACORD-CADRU 14-ac/17  

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

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

3. Tip procedură achiziție: ACORD - CADRU

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

5. Cod CPV: 60420000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 26.12.2016

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

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

Nr. Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Unitatea 
de măsură

Cantitatea
și locul livrării/

prestării lor

Agenția 
Națională pentru 
Reglementare ăn 

Eneregtică

Specifi carea 
tehnică deplină 

solicitată, 
Standarde de 

referinţă

1 60420000-8 Chișinău - VIENNA – Chișinău

Buc.

minim 10 – maxim 
100 bilete conform 

acordului-cadru, 
minim 1- maxim 

20 bilete conform 
Acordului-cadru 

subsecvent,    
Locul prestării: ANRE, 

str. Columna 90    

2 60420000-8 Chișinău – BRUXELLES – Chișinău 

3 60420000-8 Chișinău – KIEV – Chișinău

4 60420000-8 Chișinău – MOSCOVA – Chișinău 

5 60420000-8 Chișinău-STRASBOURG-Chișinău

6 60420000-8 Chișinău-RIGA-Chișinău

7 60420000-8 Chișinău- BRATISLAVA –Chișinău

8 60420000-8 Chișinău- ISTAMBUL –Chișinău

9 60420000-8 Chișinău- PARIS -Chișinău

10 60420000-8 Chișinău- BUDAPESTA –Chișinău

11 60420000-8 Chișinău- ATENA -Chișinău

12 60420000-8 Chișinău- FRANCFURD PE MAIN 
-Chișinău

13 60420000-8 Chișinău- TALLIN -Chișinău

14 60420000-8 Chișinău- BUCUREȘTI –Chișinău

15 60420000-8 Chișinău- BERLIN -Chișinău

16 60420000-8 Chișinău- ROMA -Chișinău

17 60420000-8 Chișinău- VILNIUS -Chișinău
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Nr. Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Unitatea 
de măsură

Cantitatea
și locul livrării/

prestării lor

Agenția 
Națională pentru 
Reglementare ăn 

Eneregtică

Specifi carea 
tehnică deplină 

solicitată, 
Standarde de 

referinţă

18 60420000-8 Chișinău- BAKU-Chișinău

Buc.

minim 10 – maxim 
100 bilete conform 

acordului-cadru, 
minim 1- maxim 

20 bilete conform 
Acordului-cadru 

subsecvent,    
Locul prestării: ANRE, 

str. Columna 90   

19 60420000-8 Chișinău- PRAGA -Chișinău

20 60420000-8 Chișinău- TBILISI -Chișinău

21 60420000-8 Chișinău- LUXEMBURG -Chișinău

22 60420000-8 Chișinău-Varșovia-Chișinău

23 60420000-8 Chișinău-Ljubljana-Chișinău

24 60420000-8 Chișinău-Sofi a-Chișinău

25 60420000-8 Chișinău-Barselona-Chișinău

26 60420000-8 Chișinău-Helsinki -Chișinău

8. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației fi nale:(pînă la 31.12.2017, 
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

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

Denumirea documentului/cerinței

Certifi cat de înregistrare a întreprinderiia)  – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale), confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii impozitelorb) , contribuţiilor – copie – eliberat de Inspectoratul 
Fiscal (valabilitatea certifi catului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);
Certifi cat de atribuire a contului bancarc)  – copie - confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Formularul oferteid)  (F3.1);
Formularul informativ (F3.3);e) 
Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4);f ) 
Formularul g) F 4.1 – completat și semnat;
Formularul h) F 4.2 – completat și semnat;
Ultimul raport fi nanciar – copie i) – confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului.
Licenţa de activitate/ Certifi cat de operator aerian pentru companiile aerienej) / Contract de colaborare cu 
companiile aeriene pentru operatorii turistici -copie –confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului, se 
prezintă atunci, cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale.

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:
Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului – a) 
eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care refl ectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe 
parcursul ultimilor 3 ani;
Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor administrative și disciplinare faţă de funcţionarii Participantului b) 
– original – eliberat de Participant, care refl ectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor administrative și 
disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;
Certifi cat care confi rmă modalitatea și criteriile de calculare a preţului – original – eliberat de Participant;c) 
Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile și serviciile propuse, confi rmată prin semnătura și ștampila d) 
Participantului;
Recomandaţii – original;e) 
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- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

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

Adresa: mun. Chișinău, str.Columna 90

Tel: 022 852 950

Fax:  022 852900

E-mail: znovacova@anre.md

Numele și funcţia persoanei responsabile:Novacova Zinaida, specialist protocol 

- Plata pentru Setulde documente: nu se aplică

- Setul de documente poate fi  găsit:  pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în 
Energetică: www.anre.md, compartimentul: Anunțuri, AchiziţiiPublice.

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

- pînă la:28.04.2017

- ora:10:00

- pe adresa:mun. Chișinău, str.Columna 90, et.2, bir.1

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

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

pe adresa: mun. Chișinău, str.Columna 90

Garanția pentru ofertă: nu se aplică

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

11. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 650000 LEI 
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LP nr. 17/02

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa bld. Ștefance Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Telefon/fax 0 (241) 26286

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de 
achiziţie COROIAN DORIN

Obiectulachiziţiei

Servicii de elaborare a proiectului tehnic
„Apeductul magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei- 
Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și 
rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, 
Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”. 
REPETAT.

Cod CPV 71242000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bld. Ștefance Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefance Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei și de achitare pentru documente: nu se aplică

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017, ora 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017, ora 10:00
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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




