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

Licitaţie publică Nr. 17/01030

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 CADELNIC NATALIA
Obiectul achiziţiei Băuturi fără alcool
Cod CPV 15980000-1

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 02.05.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18683906 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00848 din 13.04.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea reactivelor şi accesoriilor pentru laboratorul 
de diagnostic clinic, imunologie şi biologie moleculară, cod CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante Serviciul 
Medical al Ministerului Afacerilor Interne, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 11.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.04.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 13.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.04.2017 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=18451749 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00889 din 18.04.2017 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 
PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 18.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.04.2017 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=18504621 

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

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18691020 
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00955

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 Vaccin contra bolii Pesta Porcina Clasica

Cod CPV 33651690-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18605725 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01097

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1

Telefon/fax 022 738718

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

Obiectul achiziţiei Rechizite de birou

Cod CPV 30190000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini icardiologie.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251902161

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251902161

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

Termenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18776382 



6

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2911 APRILIE 2017, MARŢI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01119

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 lucrari de reparatie a Aulei ”Petru Galetchi” din incinta Blocului 
didactic central, niv.3 din bd. Ștefan cel Mare, 165

Cod CPV 45453000-7

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

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 25.04.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 15:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18801404 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01133

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

Adresa Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Independenţei 51

Telefon/fax 0271-22-0-58

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CATARAGA IURIE

Obiectul achiziţiei Reparaţia capitală a secţiei terapie,s. Calaraşovca IMSP SR Ocniţa

Cod CPV 45215142-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, or. Ocniţa, str. Independenţei 51, bir. 407

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, or. Ocniţa, str. Independenţei 51
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD90TRDAY311120N1160

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 311120N11609AB

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD90TRPDA311120N1160

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 311120N11609AB

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=18817589 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01137

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

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

Telefon/fax 22 857-239

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

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea reagenţilor, mediilor şi consumabilelor pentru 
investigatii de laborator

Cod CPV 33696500-0

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa

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

Termenul de depunere a ofertelor 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=18820297 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01146

Autoritatea contractantă Primaria or. Ceadîr-Lunga

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

Telefon/fax (291)2-19-72

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Киорогло Татьяна

Obiectul achiziţiei Работы по устройству водоотводного лотка по ул. Желябова 
г. Чадыр-Лунга (завершение работ)

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Примэрия, г. Чадыр - Лунга, ул. Ленина, 91

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD-6100, Republica Moldova, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Rusă

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 25.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18832558 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01148

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 Construcția a două toalete EcoSan la tabăra “Romantica” din r. 
Cahul

Cod CPV 45215000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cahul, str. Piața Independenței 2, bir.405

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 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=18834109 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01151

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

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

Telefon/fax (022) 250809

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

Obiectul achiziţiei Saculete pentru deseuri

Cod CPV 19640000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. T. Ciorba,1

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

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 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=18841478 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01153

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

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

Telefon/fax 0-230-2-32-24

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GĂINARU CONSTANTIN

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

Cod CPV 45400000-1

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225160637

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

Cont trezorerial 462500000519404

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225160637

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

Cont trezorerial 462500000519404

Termenul de depunere a ofertelor 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=18842559 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01165

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru

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

Telefon/fax 268 27235 078883935

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

Obiectul achiziţiei Reparația capitală a acoperișului și renovarea fațadei Centrului 
de cultură și agrement din str. M. Eminescu, 32, or. Călărași

Cod CPV 45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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 26.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 26.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18856709 
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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. 17/00966 din 14.04.2017 cu privire la achiziţia de Echipament de radioprotecție pentru serviciul 
radiologic pentru a. 2017., cod CPV - 33000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
BĂLŢI, sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 14.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.04.2017 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=18615668 

În atenţia operatorilor economici!
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01022 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de Produse de curăţat şi îngrijire personală, articole 
de menaj şi uz casnic., cod CPV - 39800000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI, sunt 
operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

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

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

În atenţia operatorilor economici!
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01115 din 21.04.2017 cu privire la achiziţia de Repararea capitală a tribunelor stadionului 
de fotbal din or. Cricova, cod CPV - 45236119-7, conform necesităţilor autorităţii contractante PRIMĂRIA ORAŞULUI CRICOVA, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Obiectul achiziţiei Reparația capitală a tribunelor stadionului de fotbal din or. Cricova
Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei Repararea capitală a tribunelor stadionului de fotbal din or. Cricova
Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 11:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

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

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18796729 
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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 151/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

2. IDNO:  1007601000850

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică

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

5. Obiectul achiziţiei:  Inventar moale

6. Cod CPV:  18000000-9

7. Data publicării anunţului de intenţie:  24.02.17  BAP nr. 16/2017  

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării  Inventarului moale

Conform necesităţilor  Internatului (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară anul 2017.

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

9. Modalităţi de plată: prin transfer după livrarea fi ecărei partide, dar nu mai tîrziu de 30 de zile.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie licitaţie 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 39512000-4 Lingerie de pat set 550
1,5 persoană, faţa de pernă 60x60, cerşaf 
plapumă, cerşaf pat, din pînză albă cu desen 
(fl ori), 100% bumbac

2 39514100-9 Cuvertură pat un 550 140/230 cm, pînză densă 320 gr/m2

3 39514100-9 Ştergar fl auşat un 600 50/90 cm, 100% bumbac

4 18815000-5 Cizme femei perechi 250 Sezon toamnă-iarnă, piele natural, blană 
artifi cială, talpă PVC, mărimi 36-41

5 18815000-5 Ghete bărbaţi perechi 250 Sezon toamnă-iarnă, piele natural, blană 
artifi cială, talpă PVC, mărimi 39-46

6 18317000-4 Ciorapi perechi 1600 20% acril, 80% lînă, mărimi 36-46

7 18318500-6 Cămaşă de noapte pentru 
femei un 270 Cu mîineca scurtă, albe cu fl ori, 100% tricotaj 

natural, mărimi 44-58

8 18234000-8 Pantaloni un 500 Model: jos-drepte, cu 3 buzunare, 80% 
cotton/20% elastan , mărimi 44-56

9 18331000-8 Tricou-maletă un 270 Cu mîinecă lungă, baică-naturală, 
mărimi 44-56.

10 18234000-8 Dresuri pentru femei un 250 80% pan de tip lînă, 20% acril/ poliester, 
mărimi 44-58

11 18318200-3 Capot / halat un 270 100% tricotaj bumbac, cu buzunare pe 
fermuar/cordon, mărimi 44-56

12 39514100-9 Faţă de masă un 300 100% polister, 130/160 cm, albe/ bej

13 18331000-8 Tricou pt. bărbaţi un 270 Cu mîinecă scurtă, 100% bumbac, 
mărimi 44-56.
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10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
[indicaţinumărul de luni] 8 luni 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni] 8 luni                                             

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

Depozitul Internatului psihoneurologic mun. Bălţi

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preţ fără TVA cu 
respectarea cerinţelor specifi cate în documentaţia standard.

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): 
[indicaţi]________________________________________________________________________

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 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 Oferta de preţ confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6 Certifi cat de conformitate 
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.  din Documentația Standard Obligatoriu

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

10 Prezentarea monstrelor La LP, propuse în ofertă Obligatoriu
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

b) Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 4

c) Tel: 0-231-2-51-42

d) Fax:0-231-2-72-69

e) E-mail: internatbalti@mail.ru 

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Olga Nicolenco, specialist achiziţii publice.

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: internatbalti@mail.ru 

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

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:02.05.2017

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: Internatul psihoneurologic mun. Bălţi,str. 
Veteranilor, 4, blocul  administrativ, cab.1

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de 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 Internatului psihoneurologic mun. Bălţi, cu nota “Garanţia 
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii M F-Trezoreria de Stat-Internatul psihoneurologic mun. Bălţi

(b) codul fi scal 1007601000850

(c) IBAN: MD78TRPCAH518410A00464AA
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(d) contul trezorerial TREZMD2X

(e) trezoreria teritorială Bălţi

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:       480 000.00  lei.
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Licitația publică 152/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.M. Regia “ Autosalubritate”, mun. Chișinău

2. IDNO:  1004600028447

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: Echipament compact de epurare a apei reziduale din deseuri menajere 

6. Cod CPV: 42996000-4

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Echipament compact de epurare a 
apei reziduale din deseuri menajere 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Î.M. Regia “ Autosalubritate”, mun. Chișinău 
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară  2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse Proprii

Modalităţi de plată: În avans 30 % în termen de 5 zile din momentul încheierii contractului, 70 % 
în termen de 15 zile din momentul livrării și punerii în funcțiune a bunului, prezentării facturii 
fi scale şi actelor de predare-primire.

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

42996000-4 Echipament compact de 
epurare a apei reziduale 
generate din deseuri 
menajere

buc. 1 Tip Echipament: ROAW 9121 DTG 25/5

Capacitate: 55-60  m3/zi

Tip instalare:

instalatie de epurare prin 
osmoza inversa in container  de 
40 picioare (12 m) lungime + 
rezervor extern corectie pH tip 
container de 20 picioare (6 m)

Numar trepte: doua trepte 

Conectare 
electrica:

conectare curent in panoul 
de control din interiorul 
containerului

Sistem pompe 
dozatoare

include pompe dozatoare 
pentru agentii de curatare, 
care se vor livra cu bidoane de 
transport 

Module osmoza 
inversa 25/5 DTG
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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

Presiune maxima 
de operare 75 bar

Prefi ltrare sistem complet automatic cu un 
fi ltru de nisip 

Reglare pH 
permeat

este dotat cu stripper extern  de 
permeat 

Sistem de bazine
are sistem de bazine integrat 
(acidul se va asigura cu bazine 
tip IBC de la furnizor)

Automatizare automatizare controlata de PLC 
tip Telemecanique Schneider

Interfata control 
operator

controlul echipamentului se face 
prin interfata noua de tip touch 
panel 

Blocuri module 1 Module blocks, one BM30

Putere conectata:  aprox. 30 kWh

Putere consumata:  aprox. 18 kWh
Echipamentul compact de epurare a apelor reziduale 
provenite din deseurile menajere trebuie proiectat astfel:
1.1 Să fi e relativ compact datorită spațiului limitat din 

depozitul de deșeuri.
1.2 Să aibă funcții de auto-control și auto-reglaj a 

procesului de tratare pentru a asigura o calitate 
constantă a permeatului în acord cu variațiile calității 
apei reziduale rezultate din depozitul de deșeuri.

1.3 Procesele de întreținere (spălare, etc) să fi e automate 
și controlate de calculator.

1.4 Să fi e echipat cu dispozitive de control atât a calității 
apei reziduale de intrare din depozitul de deșeuri, 
cât și a efl uentului rezultat din procesul de epurare 
(conductivitate, pH, dispozitive de control a debitului, 
puncte de prelevare de probe pentru analiză apă de 
intrare/ieșire etc).

1.5 Să poată sa funcționeze pe parcursul tuturor 
sezoanelor din an (să facă față variațiilor de 
temperatură între minus 15oC – plus 20oC).

1.6 Capacitatea de epurare a echipamentului:  min 3 m3/h 
apa reziduala provenita din deseurile municipale.

1.7 Cu scopul de a economisi energia electrică, 
echipamentul de epurare a apelor reziduale provenite 
din deseurile menajere trebuie proiectat în așa fel 
încât să fi e posibilă oprirea procesului de epurare în 
weekend, vacanțe scurte sau oricare altă perioadă 
scurtă de timp. Pornirea și oprirea procesului de 
epurare trebuie să fi e ușor de îndeplinit și nu trebuie 
să infl uențeze calitatea apei purifi cate.

1.8 Procesul de epurare trebuie să fi e osmoza inversă, 
nici o altă combinație de procese (precum procesele 
biologice) nefi ind acceptată.

1.9 Presiunea de operare a treptei de osmoză inversă: 
până la 75 bari.

1.10 Confi gurația modulelor de osmoză inversă : canale 
deschise

1.11 Model al modulelor de osmoza inversa: modul 
membranar de tip tub cu discuri si membrane

Tip membrane osmoză inversă: octogonale cu sprijin 
hidraulic prin discuri cu pini pe ambele fețe
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9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. 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] ________________________

11.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] ): Timp de o lună din momentul înregistrarii contractului la Agenția Achiziții 
Publice

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

13.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Î.M. Regia 
“Autosalubritate”, mun. Chisinau, str. Uzinelor 207.

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe loturi

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. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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 Neimplicarea în practici frauduloase 
și de corupere

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate 
cu Formularul (F 3.4) Da

2 Dovada  înregistrării   persoanei  
juridice

Certifi cat de înregistrare/decizie   de   înregistrare   a 
întreprinderii– copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 
Certifi cat de atribuire a contului bancar – copie – confi rmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.

Da

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

- Ofertantul trebuie să dovedească că deține certifi cat de 
aprobare a propriului Sistem de Management al Calitatii 
de catre una dintre fi rmele recunoscute  international 
(Lloyd’s Register sau TUV), de tip ISO 9001:2008, EN ISO 
9001:2008, BS EN ISO 9001:208, SR EN ISO 9001:2008, 
aplicabil urmatoarelor domenii de activitate: consultant 
si inginerie de proces, comercializare, asistenta tehnica 
si service pentru echipamente si instalatii industriale 
dedicate proceselor de fi ltrare, separare, purifi care fl uide, 
tratare apa, biogaz si managementul proceselor conexe 
acestora
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

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

- Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca detine certifi cate de 
aprobare a activitatii proprii conform ISO 9001:2008 de cel 
putin 7 ani de zile si ca certifi catul de aprobare curent este 
valabil cel putin pana in 1 an de la data prezentei achizitii. 

- Ofertantul trebuie sa dovedeasca printr-un document 
justifi cativ ca producatorul de echipamente pe care 
il reprezinta in mod ofi cial are capacitatea de a emite 
declaratia de producator conform normativelor europene 
in vigoare, precum:
• in conformitate cu directiva pentru masini 2006/42/

EC din Mai 2006, Anexa II A – care confi rma ca acesta 
produce echipamente conform urmatoarelor norme si 
directive aplicabile:

directive EC pentru echipamentele sub presiune (97/23/EC) 
din 27 Mai 1997
directive EMC (2004/108/EC) din  15 December 2004 cu 
standardele urmatoarele aplicabile, in particular: 
DIN EN 12100-1 Partea 1: Terminologie de baza, metodologie 
DIN EN 12100-1 Partea 2: Principii tehnice si specifi catii 
DIN EN_ISO_14121-1: Securitatea masinior – Analiza de risc
DIN EN 60204-1 Partea 1: Cerinte generale 
DIN EN ISO 13849: Siguranta masinilor, cu urmatoarele 
standard tehnice si specifi catii aplicabile:  - AD – 2000

- Daca ofertantul nu este producatorul direct al 
echipamentului, acesta trebuie sa dovedeasca ca are 
sprijinul neconditionat al producatorului pe care il 
reprezinta in aceasta licitatie, acesta din urma avand 
capacitatea tehnica pentru productie si asistenta 
tehnica certifi cate de standardul ISO 9001:2008, 
pentru: planifi care proiecte, productie si punere in 
functiune a sistemelor de fi ltrare si a instalatiilor de 
tratare a apei precum si servicii de mentenanta pentru 
aceste echipamente; este necesar ca Producatorul sa 
dovedeasca cel putin toate aceste competente prin 
certifi catul propriu ISO 9001:2008 

Ofertantul trebuie sa dovedeasca printr-un act justifi cativ 
ca modulele de osmoza inversa utilizate in statia de epurare 
a apelor reziduale rezultate din deseurile menajere sunt 
fabricate avand la baza o calculatie de rezistanta confi rmata 
de catre un organism certifi cat, ca fi ind in concordanta cu 
cele mai bune practice din domeniu, conform articolului 
3,paragraful 3 din PED.

Da

4 Prezentarea de informaţii privind 
capacitatea tehnică și experiența 
specifi că

- Va prezenta documente confi rmative privind realizarea 
unui număr de cel puţin 10 unităţi de epurare a apelor 
reziduale din deșeuri menajere livrate în ultimii 2 ani; 
este necesara lista de referinte reconfi rmata de catre 
producatorul de echipamente.

- Va prezenta documente confi rmative privind realizarea 
cel puţin a unui proiect similar (proiectare, management 
de proiect, livrare, instalare, punere în funcţiune, service) 
într-o perioadă de maximum un an înainte de data 
licitaţiei; 

- Va prezenta documente prin care să confi rme că are în 
portofoliu unităţi de tratare ce epurează ape reziduale 
cu parametri similari analizelor sau mai mari față de 
parametrii din documentaţia de licitaţie; 
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

4 Prezentarea de informaţii privind 
capacitatea tehnică și experiența 
specifi că

- Va prezenta documente confi rmative privind 
disponibilitatea personalului, 1 inginer de service califi cat, 
cu pregatire universitara tehnica - profi l Electrotehnic, 
pentru a interveni într-un interval de maximum 5 ore 
de la semnalarea unei defecţiuni, cu mijloc auto; este 
necesara diploma de instruire si scrisoarea de validare din 
partea producatorului de echipamente.

- Va prezenta documente confi rmative privind 
disponibilitatea personalului, minim 2 ingineri de service 
califi cati, pentru a răspunde telefonic la solicitările 
cumpărătorului sau a operatorului echipamentului, 
în cazul unei defecţiuni; sunt necesare diplomele de 
instruire si scrisorile de validare din partea producatorului 
de echipamente.

- Va prezenta documente confi rmative privind 
disponibilitatea personalului califi cat, minim 2 ingineri 
de service, de a răspunde în scris (în limba română) în 
maxim 24 de ore de la primirea unei solicitări din partea 
cumpărătorului sau a operatorului echipamentului; sunt 
necesare diplomele de instruire si scrisorile de validare 
din partea producatorului de echipamente.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe operatorul 

economic completează formularul (F3.3)

Da

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

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei
• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în 

conformitate cu Formularul (F 3.5)
Documente edifi catoare cum ar fi  certifi cate şi/ sau alte 
documente echivalente emise de autorităţi compentente 
din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului 
economic străin;
• 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 al Republicii Moldova sau al 
organului competent în țara de reședință a operatorului 
economic străin); 

Da

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

7 Documentația tehnică a 
echipamentului

Documentația va fi  constituită obligatotiu din:
- desen al hidraulicii si instrumentatiei
- desen de ansamblu, 
- lista componentelor principale, 
- descrierea sistemului,
- parametrii proiectaţi ai apelor reziduale din deseuri şi 

efl uentului rezultat, precum şi efi ciența de tratare,
- balanţă de ape (valori operaţionale), din care să reiasă 

disponibilitatea proiectată a instalaţiei şi randamentul 
total proiectat.

Ofertantul va asigura garantie asupra functionarii 
corespunzatoare proiectului pentru echipamentul de 
epurare solicitat de 12 luni de la data punerii in functiune 
sau 14 luni de la data livrarii in locatia solicitata.

Da
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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: Î.M. Regia “Autosalubritate” 

b) Adresa: mun. Chișinău, str. 27 Martie1918, nr.14

c) Tel: 022740919

d) Fax: 022582869

e) E-mail: inforegiaauto@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Sergiu Coteț - Economist

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 în cazul în care este utilizat un sistem dinamic 
de achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la: 10:00

- pe: 02.05.2017

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] Î.M. Regia “Autosalubritate”, mun. Chișinău, str. 27 Martie 
1918, nr.14

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

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

25. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară.

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

(a) benefi ciarul plăţii Î.M. Regia “ Autosalubritate”; 

(b) datele bancare BC Mobiasbancă-Groupe Societe Generale SA; 

(c) codul fi scal 1004600028447; 

(d) contul de decontare IBAN MD04MO2224ASV80657137100; 
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(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]: 3%.

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: 7 000 000
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente, care poate fi  accesată pe 
pagina ofi cială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la 
cele mai frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Cererea ofertelor de prețuri 417-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Burlăceni r-l Cahul

2. IDNO: 1007601006667

3. Tip procedură achiziţie: cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru creșa-gradiniţa „Soarele” com. Burlăceni r-l 
Cahul

5. Cod CPV: 15800000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor alimentare pentru mai-
decembrie a anului 2017

conform necesităţilor  Primăriei com. Burlăceni 

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

buget de stat, alte surse
[sursa banilor publici]

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

1 15811100-7 Pîine Kg 1000 din făină de grîu calitatea .I, SM 173

2 15850000-1 Paste făinoase kg. 40  calitate superioara Clasa I, grupa V, GOST 875-92

3 15612100-2 Făină de grîu kg. 180 calitatea superioară, SM 202:2000

4 15112000-6 Pulpe de găină kg. 550
cu ferbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton de 5 
kg, cu greutatea de nu mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă, 
GOST 25391-82 sau PTMD 67-00400053-033:2006

5 03142500-3 Ouă de găină buc. 4300 de masă, dietice categoria B cu greutatea nu mai 
mică de 63 gr., SM 89

6 15113000-3 Carne de porcină Kg 200 proaspătă cu os, GOST 7724-77

7 15111100-0 Carne de vită kg. 200 proaspătă cu os, GOST 779-55

8 15543000-6 Brînză cu cheag tare Kg 60 45% grăsime, SM 218:2001

9 15500000-3 Chefi r L 450 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 l, GOST 4929-84 

10 15511100-4 Lapte pasterizat L 2600 2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L, GOST 13277-79

11 15512100-1 Smîntînă Kg 50  10%, în pachet de polietilenă 0,5L, TU 
10.02.789.09.89

12 15542000-9 Brînză de vaci Kg 490 0.05%, pungă de 2,0 kg, 
PT MD 67-00400053-058:2006

13 15530000-2 Unt de vaci Kg 190 din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsîme, fără 
adaus de grăsimi vegetal, GOST37-91

14 03211000-3 Crupe de grîu Kg 90 sfărămate în ambalaj cîte 1 kg, GOST 276-60 

15 15613380-5 Fulgi de ovăs kg. 80  în ambalaj cîte 1 kg, GOST 21149-93

16 15625000-5 Crupe de griș Kg 90  în ambalaj cîte 1kg, GOST 7022-97

17 03221220-4 Mazăre șlefuită Kg 30  Întreagă în ambalaj cîte 1kg, 
PT MD 67-38869887-003:2005

18 03211400-7 Crupe de orz Kg 90 în ambalaj cîte 1kg, GOST 5784-60
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

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

19 15811200-8 Chifl e Buc. 700 din făina de calitate superioară, 

20 15821200-1 Biscuiţi cu lapte topit kg. 60  ambalate în cutii de carton cîte 5kg, GOST 24901-89

21 15831000-2 Zahăr tos kg. 440 din sfeclă de calitate standart în saci a cîte 50 kg, 
GOST 21-94

22 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui kg. 90  rafi nat dezodorizat în sticle de 5 L, 
PTMD 67-05691233-001:2002

23 15331427-6 Pastă de roșii B 40 25%, calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr, 
SM 247:2004

24 15321000-4 Suc de fructe B 160 în borcane de sticlă de 3 l, SM 183

25 15332200-6 Magiun din fructe B 20 sterilizat caltate superioară în borcane de sticlă de 
700gr, GOST 6929-88

26 03221220-4 Mazăre verde conservată B 50 cu bob zbîrcit în borcane de 700gr, GOST 15842-90

27 15841300-8 Cacao pudra neindulcită Kg 70 cu continut redus de grasime, ambalat in pachete de 
200gr, GOST 108-2014

28 15000000-8 Peltea din fructe si 
pomusoare Buc 230 Bricheta ambalata in cutie de hirtie de 250 gr, 

GOST 18488-2000

29 15332412-5 Stafi de Kg 10 GOST 6882-88

30 15898000-9 Drojdie uscata Buc 30 Ambal. In cutie de hirtie de 50 gr, GOST 54845-2011

31 15000000-8 Vanelina Pac 50 Pachet de hirtie de 2 gr, GOST 16599-71

32 15543000-6 Soda alimentara Pac 10 Cutie de 500 gr, GOST 2156-76

33 3221111-7 Sfecla Kg 500 Rosu de masa, GOST 1722-85

34 03221400-0 Varza Kg 800 GOST

35 03212100-1 Cartofi Kg 1000 GOST

36 03221112-4 Morcov Kg 400 GOST

37 03221113-1 Ceapa Kg 300 GOST

38 03222321-9 Mere Kg 650 GOST

39 15332410-1 Fructe uscate Kg 40 In asortiment GOST

40 15870000-7 Frunze de dafi n Pac 10 Ambalat in pachet de polietelena 20 gr GOST

41 15872100-2 Piper negru macinat Pac 60 Ambalat in pachet de polietelena 20 gr GOST

42 15544000-3 Cascaval Kg 60 Cu grasimea de 45 % in substanta uscata GOST

43 15614100-6 Orez Kg 30 Slefuit intreg calitate I in ambalaj cite 1 kg GOST

44 03211900-2 Hrisca Kg 60 Boabe intregi, In ambalaj cite 1 kg GOST

45 15872400-5 Sare iodata Kg 30 In pachet de polietelen cite 1 kg GOST

46 15871100-5 Otet L 6 Ambalat in sticle de 1 l, 7% GOST

47 15863200-7 Ceai negru Pac 60 Pachet cite 100 gr GOST

48 15613300-1 Arnautca Kg 90 In ambalaj cite 1 kg GOST

49 15613300-1 Crupe de porumb Kg 30 In ambalaj cite 1 kg GOST

50 15000000-8 Taietei Pac 20 Ambalat in pachete de polietelena de 400 gr GOST

51 15220000-6 File de peste conghelat Kg 380 Ambalat in cutie de carton cite 10 kg GOST

52 15331464-7 Fasole intreagă la cutie kg 20 In ambalaj cite 1 kg GOST
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Termenul de livrare solicitat și locul destinaţiei fi nale: 01.05.2017 pînă la 31.12.2017 Primăria com. 
Burlăceni

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

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

Obligatoriu

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

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

6 Certifi cat de conformitate

copia originalului eliberat de Organismul 
Naţional de Verifi care a conformităţii produselor, 
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 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
(pentru produse animaliere) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

9 Paşaportul sanitar al transportului copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de CS Publică Obligatoriu

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

11 Autorizaţia sanitară de funcţionare (pentru 
produse alimentare) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

12 Certifi cat de calitate și de provenienţă a materiei 
prime ( făină , grîu )

copie -confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

13
Confi rmare de diţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului

14
Certifi cat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calităţii sau contract cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

15
Certifi cat pentru confi rmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de achiziţie de 
stat.

original – eliberat de Participant , care refl ectă 
următoarea informaţie :
Experienţa acumulată , performanţele ;
• Volumul de producere, desfacere ;
• Numărul și califi carea personalului angajat ;
• Dotarea tehnică ;
• Informaţii despre contractele executate în 
ultimii 3 ani;
• Lipsa reclamaţiilor de la benefi ciarii

Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Burlăceni

b) Adresa: 30 Let Pobedî -1

c) Tel: 029964331
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d) E-mail: burlachen@gmail.com

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: primar com. Burlăceni Gaidarlî V. 

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

- pînă la: 11:00

- pe: 19.04.2017

- pe adresa: Primăria com. Burlăceni 30 Let Pobedî -1. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

7. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut.

8. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

9.  Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Primăria com. Burlăceni 30 Let 
Pobedî -1

10. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 188300
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Cererea ofertelor de prețuri 418-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Colegiul Agroindustrial din Ungheni

2. IDNO:1010609000962

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a pardoselii din sala de sport a Colegiului Agroindustrial din 
Ungheni, str. Decebal, 38 

5. Cod CPV: 45000000 – 1

6. Data publicării anunțului de intenție:05.04.2017

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparație în sala 
de sport or.Ungheni, str.Decebal, 38 

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilor Colegiul Agroindustrial din Ungheni, str.Decebal, 38
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-1
Lucrări de reparație a pardoseliisălii 

de sport ColegiuluiAgroindustrial din 
Ungheni, str.Decebal, 38

Proiect 1 Conform listeicantitaților 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: sala sportivă a Colegiului Agroindustrial din Ungheni, str.Decebal, 38.

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:

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică
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18. Documentele/cerinţele de califi care/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

3 Certifi 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

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:Colegiul Agroindustrail din Ungheni
b) Adresa:or.Ungheni, str.Decebal, 38
c) Tel:0236-20057
d) Fax:0236-20056
e) E-mail:caiungheni@gmail.com
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Oboroc Ion, 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: caiungheni@gmail.com

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la:11:00

- pe:24.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Colegiul Agroindustrial din Ungheni, str.Decebal, 38 , 
anticameră.

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. 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: 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 419-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Izvoare, raionul Floresti

2. IDNO: 1007601008443

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: reparataia capitala a acoperisului gradinitei Izvoare

5. Cod CPV: 45261910-6

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

Reparatia capitala a acoperisului gradinitei Izvoare
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primaria comunei Izvoare, raionul Floresti  
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45261910-6 Reparatia capitala a acoperisului 
gradinitei Izvoare 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): doua luni

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

13. Locul executării lucrărilor: gradinita Izvoare, raionul Floresti

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

Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta 
la necesitate

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Izvoare, raionul Floresti

b) Adresa: s. Izvoare, raionul Floresti

c) Tel: 0 250 62 3 27

d) Fax: 0 250 62 6 48

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

f ) Numele șifuncţia persoanei responsabile: Zgavordei Vladimir

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: izvoare.primaria@mail.ru

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la 11:00

- pe: 24.04.2017
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b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]________________________________________

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: 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

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: 666666.66 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 420-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria satului Crihana Veche, raionul Cahul

2. IDNO: 1007601006092

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie a salii de sport a L.T. ”Mihai Eminescu” din satul Crihana 
Veche, raionul Cahul

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunţului de intenţie: 23.03.2017

7. Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Lucrarilor de reparatie a 
salii de sport a L.T.”Mihai Eminescu” din satul Crihana Veche, raionul Cahul

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei s. Crihana Veche, raionul Cahul
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul Local

9. 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 achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1
Lucrari de reparatie a salii de sport 
a L.T. ”Mihai Eminescu” din satul 
Crihana Veche, raionul Cahul

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului: De antrepriză.

12. Termenul și condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

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

13. Locul executării lucrărilor: Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Crihana Veche

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : Cel mai mic pret 

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

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

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

1 Oferta Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. 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
Declaraţie privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

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

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

9 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 documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Crihana Veche, raionul Cahul
b) Adresa: Primaria Crihana Veche, str. Unirii, nr.6, satul Crihana Veche, raionul Cahul
c) Tel: 0 299 72 215, 0 299 73 935
d) Fax: 0 299 72 215
e) E-mail:primaria-crihana@mail.md, primaria-crihana@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Cucereanu Rodica

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). 

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11:00

- pe: 24.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria s. Crihana Veche, r-ul Cahul 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

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

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

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 457 247 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 421-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Cultură și Turism Hânceşti 

2. IDNO: 1012601000052

3. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri. 

4. Obiectul achiziției: dispozitive de climatizare a aerului cu instalarea lor. 

5. Cod CPV: 42512200-0

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării dispozitivelor de climatizare a 
aerului cu instalarea lor conform necesităţilor Direcției Cultură și Turism Hânceşti (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 și instalarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
Dispozitive de climatizare 
a aerului cu instalarea lor, 
echivalentul dispozitivelor 
de tip coloană-inverter, 
48 000 BTU 

Pentru 
condiționarea 

a 2 500 m3 de aer

buc. 

4 Dispozitivele de climatizare se vor instala în localul 
Bibliotecii raionale „Antonie Plămădeală” amplasată 
în mansarda Conacului Manuc Bey cu suprafața 
de 500 m.p. și înălțimea medie de 5 m. Acoperișul 
mansardei este de formă trapezoidală acoperită în 
partea de sus cu sticlă.
2 blocuri exterioare se vor instala pe acoperiș, în 
spatele stemelor heraldice, altele 2 blocuri se vor 
instala la balconul et. 2. Instalarea va fi  efectuată 
în rețele mascate, fără afectarea structurilor 
arhitecturale ale clădirii.
Blocurile interioare și exterioare se vor conecta la 
rețeaua electrică de către ofertant. 
Lungimea și costul rețelelor frigorifi ce și electricce va 
fi  determinată de către Operatorii Economici și va fi  
inclusă în oferte. 
Termenul de garanție a dispozitivelor – nu mai mic 
de doi ani.

6. Termenul de livrare solicitat și locul destinației fi nale: 20 de zile de la primirea contractului 
înregistrat la Agenția Achiziții Publice, Conacul Manuc Bey , mun. 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

4 Licenţa de activitate și anexa sau autorizație de 
funcționare

copie .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

5 Informaţii generale despre ofertant original .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

6 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanț

copie .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

7 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național

copie .Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

8 Pașaportul tehnic al dispozitivelor de climatizare 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: Direcția Cultură și Turism Hânceşti

b) Adresa: or. Hâncești, str. Mihalcea Hîncu, 144;

c) Tel: 0 269 2-28-41

d) Fax: 0 269 2-28-41

e) E-mail: dirculthincesti@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Tulbu Ion, șef al Direcției Cultură și Turism Hînceşti;

g) Pînă la depunerea ofertelor Operatorii economici interesaţi, în mod obligatoriu, se vor 
familiariza cu localul, unde vor fi  instalate dispozitivele de climatizare.

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:19.04.2017

- pe adresa: Direcția Cultură și Turism Hânceşti

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA: 250 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 422-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Teleseu, r. Orhei

2. IDNO: 1007601006427

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: Tomberoane pentru colectarea deşeurilor Cod CPV: 44613700-7

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Tomberoanelor pentru colectarea 
deşeurilor în scopul îmbunătăţirii serviciului de salubrizare al localităţii 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria s. Teleşeu, r. Orhei 
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma

necesară din: Grant- Fondul Ecologic Naţional, Contribuţia populaţiei -15%
[sursa banilor publici]

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

Nr.
d/o Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor

solicitate

Unitatea
de

măsură
Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 44613700-7
Tomberoane pentru 
colectarea deşeurilor 
Volumul - 2401

unităti 390

Volum(L) - 240 litri
Greutatea aproximativ - 14 kg
1. Fabricate din polietilenă virgină şi reciclabilă 
de înaltă densitate;
2. Toate componentele metalice să fi e 
galvanizate, rezistenţă ridicată la variaţiile de 
temperatură, îngheţ, radiaţii UV;
3. Materialul de fabricaţie să nu fi e prea moale 
şi fl exibil pentru a evita deformarea.
Dimensiuni standard facilitând astfel 
încarcărea/ descărcarea în autospeciale;
Roţi din plastic cu bandă de cauciuc, potrivite 
pentru orice tip de teren, 2 roţi din cauciuc 
dens cu diametrul 200 mm fi xate pe un ax 
din oţel zincat la cald ce suportă greutăţi 
de până la 230 kg/ roată, roţi cu mobilitate 
360 de grade, dotate cu frână de picior; 
Carcasă deschisă a roţilor pentru a împiedica 
acumularea noroiului
Mâner continuu de-a lungul întregii muchii 
frontale a capacului.
Prevăzute cu capac special, din plastic. Pedală 
pentru deschiderea capacului.
Garanţie - trei ani
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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

2 44613700-7
Tomberoane pentru 
colectarea deşeurilor 
Volumul - 1100 l

unităţi 5

Volumul(L) - 1100 litri
Greutatea aproximativ - 60 kg
1. Fabricate din polietilena virgină și 

reciclabilă de înaltă densitate.
2. Toate componentele metalice să fi e 

galvanizate,o rezistenţă ridicată la variaţiile 
de temperatură, îngheţ, radiaţii UV.

4. Dimensiuni standard facilitând astfel 
încarcărea/ descărcarea în autospeciale

5. Roţi din plastic cu bandă de cauciuc, 
potrivite pentru orice tip de teren, 4 roţi din 
cauciuc dens ce suportă greutăţi de până 
la 230kg/ roată, roţi cu mobilitate 360 de 
grade,iar cele din faţă dotate cu frână de 
picior;

6. Mânere laterale înlocuibile
7. Prevăzute cu capac special, din plastic. 

Capac stabil si ușor. Profi l capac rotunjit 
pentru împrăștierea apei de ploaie. Capac 
în capac cu 2 deschideri ;

8. Sistem de amortizare la închiderea 
capacului (10 secunde)

9. Garanţie - 3 ani

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei fi nale: Termenul de livrare - 30 zile, 
destinaţia fi nală -Primăria s. Teleşeu

6. 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 cu extras Copie confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului: Obligatoriu

2 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

Copie confi rmată prin aplicarea semnăturii 
şi ştampilei. Eliberată de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certifi catului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova):

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar avizat Copie Confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

5 Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat ce 
confi rmă calitatea bunurilor oferite

Copia originalului confi rmată prin ştampila şi 
semnătura participantului Obligatoriu

6 Oferta în conformitate cu cerinţele autentifi cată Ştampila şi semnătura ofertantului, Sumele 
indicate cu TVA şi fară TVA Obligatoriu

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Teleșeu
b) Adresa: s.Teleșeu, rl.Orhei, MD-3550
c) Tel:0235/54-238; 54-187;54-236
d) Fax:0235/54236
e) E-mail:primaria@teleseu.md
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Anatol BUCATCĂ, primar
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8. întocmirea ofertelor: Oferta si documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fară corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:

- pînă la:11:00

- pe: 19.04.2017

- pe adresa: MD-3550, s. Teleşeu, r-nul Orhei Ofertele întîrziate vor fi  respinse.

9. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preţ.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor:.30 zile

11. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanţie bancară sau

- Transfer la contul autorităţii.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
cererea ofertelor de preţuri nr. ____ din ________________”,  conform următoarelor detalii:

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fi scal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritori,ală [indicaţi].

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

13. Valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, lei: 352000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 423-op/2017 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

2. IDNO: 1003600152570

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri 

4. Obiectul achiziţiei: Reagenţi şi consumabile de laborator pentru trimestrul II-IV 2017

5. Cod CPV: 33696500-0

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Reagenţi şi consumabile de 
laborator pentru trimestrul II-IV 2017

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: CNAM
[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

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

LOTUL I: Reagenţi chimici pentru Analizatorul biochimic automat 
Random Acces „Selectra Pro M” 

(sistemă tip închis)

1 33696500-0 ALAT 2500 ml

cinetic, factor 1746, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 luni
ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-150ml

2 33696500-0 ASAT 2500 ml

cinetic, factor 1746, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-150ml

3 33696500-0 Albumina cu standard 500 ml

cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/
l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai 
puti de 18 luni ISO-9001, BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-100ml

4 33696500-0 Fosfataza alcalină 500 ml

linearitatea 5mg/l;reagenti lichizi 
ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-100ml

5 33696500-0 alfa-Amilaza 2600 ml

Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenţi 
lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent 
la analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-100ml
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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

6 33696500-0 Bilirubina totală 1500 ml

linearitatea 20mg/dL, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 luniISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
ENISO9ffl   : 1994
ambalaj: 50-150ml

7 33696500-0 Bilirubina directă 1500 ml

linearitatea 20mg/dL, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 luniISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
ENISO9ffl   : 1994
ambalaj: 50-150ml

8 33696500-0 Creatinina PAP SL
cu standard 750 ml

linearitatea 5mg/dL reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-150ml

9 33696500-0 Gamma-GT 500 ml

cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/
l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai 
puti de 18 luni ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-100ml

10 33696500-0 Glucoza PAP SL cu standard 1750 ml

concentratia 5,56mmol/l; linearitatea 400 mg/
dl ;reajenti lichizi, posibilitatea utilizarii 0,2ml 
la analizator, valabilitatea nu mai putin de 18 
luni; 
ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 250-500ml

11 33696500-0 Calcium Arsenazo 2250 ml

linearitatea 4mmol/L, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj:50-150ml

12 33696500-0 Clor 2250 ml

linearitatea 461,5mg/dL, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
putin18 luni ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj:50-150ml

13 33696500-0 Iron hromazurol cu standard 750 ml

linearitatea lOOg/L, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 1uniISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-150ml

14 33696500-0 Proteina Totala cu standard 750 ml

linearitatea lOOg/L, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 1uniISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-150ml

15 33696500-0 Proteina C reativa 30 ml Certifi cat ISO al producătorului CE Marca 
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

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

16 33696500-0 Cholesterol SL cu standard 250 ml

linearitatea 500mg/dL, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj:50-250ml

17 33696500-0 Uree UV SL cu standard 2500 ml

linearitatea 50 mmol/1, reagenţi lichizi, 
posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la 
analizator biochimic, valabilitatea nu mai 
puţin de 18 1uniISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: 50-150ml

18 33696500-0 Elitrol I 200 ml
Certifi cat ISO al producătorului CE 
Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 
ml pînă la 10 ml

19 33696500-0 Elitrol II 200 ml
Certifi cat ISO al producătorului CE 
Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 
ml pînă la 10 ml

20 33696500-0 Elical 150 ml
Certifi cat ISO al producătorului CE 
Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 
ml pînă la 10 ml

21 33696500-0

Test strip-determinarea a 11 
parametri în urină (blood, 
urobilinogen, bilirubina, proteina, 
nitriti, cetone, acid ascorbic, 
glucoza, pH, specifi c gravity, 
leucocite) pentru aparatul Urixon.

5600 buc Certifi cat ISO al producătorului CE Marca 

22 33696500-0 Soluţie de spălare 2 litri
Certifi cat ISO al producătorului CE Marca 
Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă 
la 1L 

23 33696500-0 Soluţie de sistem 2 litri
Certifi cat ISO al producătorului CE Marca 
Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă 
la 1L 

24 33696500-0 Eprubete pediatrice pentru 
analizator 2 ml 3000 buc Certifi cat ISO al producătorului CE Marca 

25 33696500-0
Eprubete/Cuve pentru 
analizatorul Selectra ProM, 5 ml, 
prelucrate cu anticoagulant 

750 buc Certifi cat ISO al producătorului CE Marca 

26 33696500-0 Rotor chiuvetă pentru 48 reactii 18 buc Certifi cat ISO al producătorului CE Marca 

1. Reagenţii să dispună de certifi cate internaţionale ISO, TUV, CE Marca;
2. Reagenţii să fi e adaptaţi la Analizatorul SELECTRA PRO M ;
3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător;
4. Reagenţii să fi e obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator.
5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri califi caţi, certifi cate de la producătorul echipamentului pentru 
deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.
6. Evaluarea sa fi e efectuata pentru tot lotul.
7. Materialul de control sa fi e compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fi u pe baza de ser uman, 
numarul de parametri sa nu fi e mai mic de 39.

LOTUL II: Reagenţi pentru Analizorul complet automat 
de hematologie PENTRA ES 60, (sistemă tip închis)

1 33696500-0 ABX Diluent, (canistră 20 L) 10 Buc Certifi cat ISO al producătorului, CE Marca, 
Ambalaj: canistra 20 L 

2 33696500-0 ABX Lysebio - fl  0,4L 8 Buc Certifi cat ISO al producătorului, CE Marca, 
Ambalaj: Flacon 0,4 L 
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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

3 33696500-0 ABX Eosinofi x - fl  1 L 8 Buc Certifi cat ISO al producătorului, CE Marca, 
Ambalaj: Flacon 1 L 

4 33696500-0 ABX Basolyse- fl  1 L 17 Buc Certifi cat ISO al producătorului, CE Marca, 
Ambalaj: Flacon 1 L 

5 33696500-0 ABX Cleaner – fl  1 L 7 Buc Certifi cat ISO al producătorului, CE Marca, 
Ambalaj: Flacon 1 L 

6 33696500-0 Diff trol N, L, H 2x3 ml 8 Set Certifi cat ISO al producătorului, CE Marca, 
Ambalaj: Flacon 3 ml 

1. Reagenţii să dispună de certifi cate internaţionale ISO, CE Marca;
2. Reagenţii să fi e compatibili cu Analizorul complet automat de hematologie PENTRA 60;
3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător;
4. Reagenţii să fi e obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator.
5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri califi caţi, certifi cate de la producătorul echipamentului pentru 
deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.
6.Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verifi carea compatibilitatii cu analizatorul.
7. Evaluarea sa fi e efectuata pentru tot lotul.
8. Kit-ul (setul) de mentenanţă de la producătorul Analizorului complet automat de hematologie PENTRA ES 60 să fi e 
inclus în preţ.
9. Mentenanţa să fi e efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului, inclusă în preţul ofertei.

LOTUL III: Consumabile şi reagenţi pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis)

1 33696500-0 Material de control 3 nivele (L,N,H) 1 set CE Marca , UNI, EN ISO, TUV

2 33696500-0 Pachet de reactive ( Standart A, 
StandartB, solutie de spalare) 800 ml 3 buc CE Marca , UNI, EN ISO, TUV

3 33696500-0 Solutie de spalare p-u fi ecare zi 
(6*15 ml)

3 set CE Marca , UNI, EN ISO, TUV

4 33696500-0 Termohirtie p-u analizator K/Na 11 buc CE Marca , UNI, EN ISO, TUV

5 33696500-0 Soluţie de spălat K/Na, 50 ml 2 buc CE Marca , UNI, EN ISO, TUV

1. Reagenţii să dispună de certifi cate internaţionale ISO, TUV, CE Marca;
3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător;
4. Reagenţii să fi e obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator.
5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri califi caţi, certifi cate de la producătorul echipamentului pentru 
deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.
6. Evaluarea sa fi e efectuata pentru tot lotul.
7. Materialul de control sa fi e compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fi u pe baza de ser uman, 
numarul de parametri sa nu fi e mai mic de 39.

Lotul IV: Reagenti pentru analizator de gaze sanguine ABL80
 (sistema de tip închis)

1 33696500-0

Casetă de senzori tip “SC80 25/30 
Full OX, No QC3 sensor casette”, 
compatibilă cu analizatorul de gaze 
sanguine ABL80

8 unitati
Casetă de senzori tip “SC80 25/30 Full OX, 
No QC3 sensor casette”, compatibilă cu 
analizatorul de gaze sanguine ABL80

2 33696500-0

Dispozitiv pentru preluarea probei 
sangvine, tip “PICO70 Arterial blood 
sampler w/o needle, 1.5 mL, 100 
pcs.”, compatibil cu analizatorul de 
gaze sanguine ABL80

2 set

Dispozitiv pentru preluarea probei sangvine, 
tip “PICO70 Arterial blood sampler w/o 
needle, 1.5 mL, 100 pcs.”, compatibil cu 
analizatorul de gaze sanguine ABL80

3 33696500-0

Casetă de soluții, tip “ABL80 FLEX 
Solution pack CO-OX”, compatibilă 
cu analizatorul de gaze sanguine 
ABL80

12 set
Casetă de soluții, tip “ABL80 FLEX Solution 
pack CO-OX”, compatibilă cu analizatorul de 
gaze sanguine ABL80
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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

1. Reagenţii să dispună de certifi cate internaţionale ISO, TUV, CE Marca;
3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător;
4. Reagenţii să fi e obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator.
5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri califi caţi, certifi cate de la producătorul echipamentului pentru 
deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.
6. Evaluarea sa fi e efectuata pentru tot lotul.
7. Materialul de control sa fi e compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fi u pe baza de ser uman, 
numarul de parametri sa nu fi e mai mic de 39.

LOTUL V: Investigaţii imunologice 

1 33696500-0 Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV 
/EAIgG 288 teste

ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: set

2 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la 
anticorpi IgM pertusici (ELISA) 96 teste

ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: set

3 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la 
anticorpi IgG pertusici (ELISA) 96 teste

ISO-9001,BS EN
ISO-9001:1994
CE Marca ambalaj: set

Cerinte generale
1.Ofertantul prezinta certifi catul CE,certifi cat de inregistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fi e livrate 
in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de 
valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fi e nu mai 
mic de 12 luni.
2.De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului 
la procedurile de testare a monstrelor.In set sa fi e prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.
3.Reagentii, solutiile din set sa fi e lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofi lizati. Solutiile de lucru sa fi e stabile 
mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fi e indicata specifi citatea si sensibilitatea testelor, test sistemele 
sa fi e cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele sa contina nu mai putin de cinci calibratori pentru 
determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa contina control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu 
determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor.
4.Seturile sa fi e detasabile,posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.Sa fi e posibil de a testa cite o 
proba.

Lotul VI: Consumabile şi reagenţi pentru investigaţiile clinice generale, hematologice şi citologice 
Reactivi p/u hematologie

1 33696500-0 Hemoglobin Drabkin 3x50 ml 1 fl 
ISO-9001,BS EN
ISO 9001: 1994
CE Marca

2 33696500-0 Material de control hemoglobin 3 
niveluri 5 ml 1 set ISO; CE Marca

3 33696500-0 Material Control suspenzii pentru 
eritrocite min 2,5 ml 3 fl ISO; CE Marca

4 33696500-0 Material Control suspenzii pentru 
leucocite min2,5 ml 3 fl ISO; CE Marca

5 33696500-0 Material Control suspenzii pentru 
trombocite min 2,5 ml 3 fl ISO; CE Marca

6 33696500-0 Plasmă de control normal (nivel 
normal) Protrombin (fl  1ml) 7 fl 1 fl x1ml

Expres teste diagnostic pentru analiza de rutină a urinei

1 33696500-0 Teste pentru determinarea corpilor 
cetonici în urină 1500 teste ISO; CE Marca

Reactivi chimici pentru analize de rutină

1 33696500-0 Acid sulfosalicilic cu standard pentru 
determinarea proteinei în urină 600 ml 7800 ml ISO; CE Marca
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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

Veselă şi articole de ustensilă

1 33696500-0 Lamele 24x24 mm (set 100 buc) 22 set Certifi cat calitate de la producător

2 33696500-0 Containere pentru colectarea 
deşeurilor medicale pînă la 10 kg 8 buc Certifi cat calitate de la producător

3 33696500-0 Termo hîrtie pentru aparatul Stat Fax 
1904 22 buc  Certifi cat calitate de la producător

4 33696500-0 Termo hîrtie pentru Urixon Relax 15 buc Certifi cat calitate de la producător

5 33696500-0 Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de 
cauciuc cu valvă, cu etichetă 2250 buc Certifi cat calitate de la producător

6 33696500-0 Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax 1500 buc Certifi cat calitate de la producător

7 33696500-0 Marker p/u sticla, negru 15 buc Certifi cat calitate de la producător

8 33696500-0 Plancete slaiduri pentru sedimentul 
urinei 500 buc Certifi cat calitate de la producător

9 33696500-0 Container pentru colectarea urinei 
150ml, steril cu capac 190 buc  Certifi cat calitate de la producător

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: 

Prima zi de la înregistrarea contractului – 31.12.2017, livrarea în termen de 10 zile de la efectuarea 
comenzii.

Locul destinaţiei fi nale: mun. Chişinău, str. Lomonosov 49

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

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

DOCUMENTE OBLIGATORII:

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii 
Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar 
Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certifi catului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), 
confi rmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului; Obligatoriu

5 Licenţa de activitate Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Obligatoriu

6 Certifi cat CE Copie - confi rmată prin ştampila şi semnătura 
Participantului; Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere Formularul (F3.4) Obligatoriu

8 Oferta 
Original- potrivit modelului prevăzut în pct. F 3.1, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

Obligatoriu

9 Lista fondatorilor economici Nume, prenume, cod personal, confi rmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; Obligatoriu

10 Date despre participant Original, confi rmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului; Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:

1
Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor 
penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii 
Participantului – 

Eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, 
care refl ectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani;

Facultativ

2
Certifi cat care confi rmă neaplicarea sancţiunilor 
administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii 
Participantului 

Original – eliberat de Participant, care refl ectă 
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor 
administrative şi disciplinare pe parcursul 
ultimilor 3 ani;

Facultativ

3 Certifi cat care confi rmă modalitatea şi criteriile 
de calculare a preţului Original – eliberat de Participant; Facultativ 

4
Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile 
şi serviciile propuse, confi rmată prin semnătura 
şi ştampila Participantului;

Copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Facultativ

5 Recomandaţii Original Facultativ

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

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Lomonosov 49

c) Tel: 022-72-31-64

d) Fax: 022-72-31-64

e) E-mail: scmbcc@ms.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bulat Ana, economist

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

- pînă la: 10:00

- pe: 19.04.2017

- pe adresa: IMSP SCMBCC, mun. Chişinău, str. Lomonosov 49, anticamera

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut și corespunderea cerinţelor solicitate în documentele de 
licitaţie.

Evaluarea va fi  efectuată pe: pentru loturile I, II, III, IV evaluarea se va efectua pe întreg lotul, pentru 
loturile V, VI evaluarea se va efectua pe fi ecare poziţie în parte și corespunderea cerinţelor solicitate în 
documentele de licitaţie.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12.  Garanția pentru ofertă: NU se cere

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 361 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 424-op/2017

Denumirea autorităţii contractante: Centrul republican de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor 
„Speranta”

IDNO: 1006601003913

Tip procedură achiziție: Concurs Cererea Oferta de Pret cu publicare

Obiectul achiziiei: Medicamente si articole parafarmaceutice pentru 8 luni 2017 

Cod CPV: 33690000-3

Data publicării anunţului de intenţie: _______________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Medicamente si articole 
parafarmaceutice pentru 8 luni 2017

conform necesităţilor  Centrului Republican de Recuperare a Invalizilor si pensionarilor „Speranta”

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

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

Nr. 
d/o CPV Denumire comuna Dozare Forma 

farmaceutica
Unitate 
masura Cantitate

1 33621100-0 Acenocumarolum 2 mg Comprimate comprimata 900

2 33674000-5 Acetylaminonitropropoxybenzolum 25mg Draje Draje 1000

3 33621100-0 Acidum acetylsalicylicum 100 mg Comprimate comprimata 1000

4 33621100-0 Acidum acetylsalicylicum 75 mg Comprimate 
fi lmate comprimata 4500

5 33621100-0 Acidum acetylsalicylicum +Magnesii 
hydroxidum 75mg+ 15,2mg Comprimate comprimata 1500

6 33623100-2 Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol 
+Cofeinum

240mg+ 
180mg +30mg Comprimate comprimata 2000

7 33623100-1 Acidum aminocapronicum 5%-100ml Flacon fl acon 5

8 33616000-1 Acidum ascorbicum 10%- 5ml Solutie injectabila fi ola 300

9 33661500-6 Alprazolamum 0.25 mg Comprimate comprimata 3000

10 33674000-5 Althaea offi  cinalis L. 50 mg Comprimate comprimata 10000

11 33665701-1 Amiocordinum 200mg Comprimate comprimata 1000

12 33665601-1 Amiocordinum 150mg/3ml Solutie injectabila fi ola 10

13 33673000-8 Aminophyllinum 150 mg Comprimate comprimata 300

14 33673000-8 Aminophyllinum 2.4% 5 ml Solutie injectabila fi ola 400

15 33661600-7 Amitriptylinum 25 mg Draje draje 1000

16 33622700-3 Amonium causticum 10% 25ml solutia fl acon 20

17 33622700-3 Amlodipinum 10mg Comprimate comprimata 1500

18 33622700-3 Amlodipinum 5 mg Comprimate comprimata 2000

19 33662101-1 Actoveginum 40mg/2ml Solutie injectabila fi ola 25
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Nr. 
d/o CPV Denumire comuna Dozare Forma 

farmaceutica
Unitate 
masura Cantitate

20 33611000-6 Aluminii hydroxidum+Magnesii 
hydroxidum 400mg+400mg Comprimate comprimata 3000

21 33661700-8 Betahistinum 24 mg Comprimate comprimata 600

22 33642200-4 Betamethasoni natrii 
phosphas+Betamethasoni dipropionas

2 mg+
5 mg/1 ml

Suspensie 
injectabila fi ola 50

23  Betaxololum 20mg Comprimate comprimata 560

24 33613000-0 Bisacodylum 5 mg Comprimate 
enterosolubile comprimata 720

25 33613000-1 Bisacodylum 100mg supp supp 300

26 33622600-2 Bisoprololum 5mg Comprimate comprimata 4000

27 33674000-5 Bromhexinum 8 mg Draje draje 5000

28 33617000-8 Calcii gluconas 10% 5 ml Solutie injectabila fi ola 100

29 33652001-7 Calcium chlorid 10% -5ml Solutie injectabila fi ola 20

30 33614000-7 Carbo activatus 250 mg Comprimate comprimata 7000

31 33651200-1 Carvedilolum 6,25mg Comprimate comprimata 1000

32 33622600-2 Carvedilolum 12,5mg Comprimate comprimata 1000

33 33650120-1 Captopril 25mg Comprimate comprimata 2000

34 33651100-9 Ceftriaxonum 1000 mg Pulbere/sol.inj.
Lidocain1%3,5ml fl acon 500

35 33651220-1 Cefuroxinum 500mg Comprimate comprimata 1000

36 33631400-6 Chloramphenicolum+Methyluracilum 0,75g+4g/100g 
40g Unguent tub 20

37 33661700-8 Cinnarizinum 25 mg Comprimate comprimata 5000

38 33651100-9 Ciprofl oxacinum 500 mg Comprimate comprimata 1500

39 33621100-0 Clopidogrelii bisulfas 75 mg Comprimate comprimata 560

40 33624555-0 Cogacel 500mg capsula capsula 1000

41 33645670-1 Cyanocobalaminum 500mg/ml-1ml Solutie injectabila fi ola 300

42 33616000-1 Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+ 
Thiaminum

0,5+50+
50mg/2ml Solutie injectabila fi ola 50

43 33642200-4 Dexamethasonum 4 mg/ml Solutie injectabila fi ola 100

44 33662100-9 Dexamethasonum 0.1% 5 ml Picaturi oftalmice fl acon 40

45 33661500-6 Diazepamum 5 mg Comprimate comprimata 1500

46 33661500-6 Diazepamum 10 mg/2 ml Solutie injectabila fi ola 50

47 33632100-0 Diclofenacum 100 mg Supozitorii supozitorii 500

48 33632100-0 Diclofenacum 75 mg/3 ml Solutie injectabila fi ola 300

49 33612301-1 Digoxinum 0,25mg Comprimate comprimata 1250

50 33612302-0 Digoxinum 0,25mg/ml 1ml Solutie injectabila fi ola 30

51 33632200-1 Diphenhydramin 1%-1ml Solutie injectabila fi ola 600

52 33662301-1 Domperidonum 10mg Comprimate comprimata 3000

53 33651100-9 Doxycyclinum 100 mg Capsule capsula 7000

54 33610000-9 Drotaverinum 40 mg Comprimate comprimata 3200

55 33650122-1 Essentiale 300mg Comprimate comprimata 300

56 33245600-1 Enoxaparina Natrium 0,4ml Seringa umpluta seringa 
preumpluta 10
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Nr. 
d/o CPV Denumire comuna Dozare Forma 

farmaceutica
Unitate 
masura Cantitate

57 33610000-9 Extractum chole+Extractum Cynarae 
scolimus+Curcumae longae pulvis

25 mg+
25 mg+50 mg Draje draje 3000

58 33621200-1 Etamsylatum 250mg/2ml Solutie injectabila fi ola 30

59 33660111-1 Finoptinum 2,5mg/ml- 2ml Solutie injectabila fi ola 25

60 33662110-1 Fosfomycinum 3gr Granule pachet 10

61 33651100-9 Fluconazolum 150mg Comprimate comprimata 20

62 33614000-7 Furazolidonum 50 mg Comprimate comprimata 1000

63 33622300-9 Furosemidum 40 mg Comprimate comprimata 300

64 33622300-9 Furosemidum 10mg/ml 2ml Solutie injectabila fi ola 100

65 33662100-9 Gentamicinum 0.3% 5 ml Picaturi oftalmice fl acon 100

66 33615000-4 Glibenclamidum 5 mg Comprimate comprimata 120

67 33613400-2 Glucozum 10%-5ml Solutie injectabila fi ola 100

68 33613400-2 Glucozum 5%-200ml Solutie injectabila fl acon 5

69 33674000-5 Hedera helix 20 ml Picaturi buvabile fl acon 120

70 33621100-0 Heparini natrium 5000UI/5ml Solutie injectabila fl acon 25

71 33622100-7 Heparini natrium 1000 UI/g 50 g Gel tub 20

72 33662200-1 Holixol 30mg/ml 
100ml Syrop fl acon 200

73 33631600-8 Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml Solutie fl acon 100

74 33622300-9 Indapamidum 2.5 mg Comprimate elib. 
modif. capsula 5000

75 33622300-9 Indapamidum 1.5 mg Comprimate retard comprimata 3000

76 33632100-0 Indometacinum 10% 40 g Unguent tub 80

77 33631600-8 Iodum 5%-10ml Solutie alcoolica fl acon 20

78 33622000-6 Isosorbidi dinitras 20mg Comprimate retard comprimata 2000

79 33622000-6 Isosorbidi mononitras 40 mg Comprimate retard capsula 3000

80 33632100-1 Ibuprofenum 400mg comprimata comprimata 2000

81 33662100-1 Inozinum 2%-5ml Solutie injectabila fi ola 1000

82 33617000-8 Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+
400 mg/10 ml Solutie injectabila fi ola 100

83 33661230-0 Ketoprofenum 2,5% 30mg Gel tub 25

84 33665012-1 Ketorolacum 30mg/ml 1ml Solutie injectabila fi ola 400

85 33617000-8 Kalii permanganas 3 g Pulbere plic 5

86 33631700-1 Lercomenum 10mg Comprimate comprimata 280

87 33661102-1 Levodopum+Carbidopum 250mg+25m Comprimate comprimata 200

88 33622800-4 Lisinoprilum 20mg Comprimate comprimata 1400

89 33622800-4 Lisinoprilum 10 mg Comprimate comprimata 5000

90 33622800-4 Lisinoprilum 5 mg Comprimate comprimata 2000

91 33245006-10 Lisinoprilum+Amlodipinum 5mg+10mg Comprimate comprimata 600

92 33622800-4 Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+20 mg Comprimate comprimata 300

93 33660100-1 Lidocainum 10%-2ml Fiola fi ola 10

94 33667701-1 Lidocainum 2%-2ml Fiola fi ola 10

95 33614000-7 Loperamidum 2 mg Comprimate comprimata 2400
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Nr. 
d/o CPV Denumire comuna Dozare Forma 

farmaceutica
Unitate 
masura Cantitate

96 33675000-2 Loratadinum 10 mg Comprimate comprimata 4000

97 33622800-4 Losartanum 50 mg Comprimate comprimata 1500

98 33622800-4 Losartanum 100mg Comprimate comprimata 560

99 33622800-4 Losartanum+Hydrochlorthiazidum 100mg+
12,5 mg Comprimate comprimata 140

100 33613000-0 Magnesii sulfas 25% 5 ml Solutie injectabila fi ola 500

101 33622100-7 Meldonium 10% 5 ml Solutie injectabila fi ola 300

102 33621002-1 Metamizolum 50%-1ml Solutie injectabila fi ola 300

103 336610000-9 Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fen
piverinum

500 mg+2 mg+
0,02 mg/ml 

5ml
Solutie injectabila fi ola 150

104 33660110-1 Metoclopramid 10mg/2ml Solutie injectabila fi ola 20

105 33660110-1 Metforminum 850 Comprimate comprimata 1200

106 33660110-1 Metforminum 1000 Comprimate comprimata 1200

107 33622600-2 Metoprololum 25 mg Comprimate comprimata 3000

108 33621100-2 Nadroparini calcium 2850 UI Axa/
0.3 ml

Solutie injectabila 
ser. preump.

seringa 
preumpluta 10

109 33621400-3 Natrii chloridum 0,09%-5ml Solutie injectabila fl acon 1000

110 33621400-3 Natrii chloridum 0,09%-200ml Solutie injectabila fl acon 30

111 33660121-1 Nebivololum 5mg Comprimate comprimata 280

112 33622000-6 Nitroglycerinum 0.5 mg Comprimate 
sublinguale comprimata 400

113 33622000-7 Nitroglycerinum 0,4mg/ 1 doza 
10 g Spray sublingval fl acon 5

114 33660123-1 Norfl oxacinum 400mg Comprimate comprimata 1000

115 33611000-6 Omeprazolum 20 mg Capsule capsula 4000

116 33610000-9 Pancreatinum 
(Lipasum+Amylasum+Proteasum)

3500 U+4200 
U+250 U Comprimate comprimata 4000

117 33610000-10 Pancreatinum 10000 U+9000 
U+500 U Capsule capsula 1000

118 33610000-9 Papaverinum 2% 2 ml Solutie injectabila fi ola 100

119 33635600-1 Paracetamolum 500mg comprimete comprimata 4000

120 33661200-4 Paracetamolum+Pseudoefedrin 
hidrochlorid+Chlorfenamin maleat

251+61,2mg+
2,54mg Capsule capsula 3000

121 33622100-7 Pentoxifyllinum 600 mg Comprimate retard comprimata 500

122 33622800-4 Perindoprilum 5 mg Comprimate comprimata 300

123 33622800-4 Perindoprilum+Indapamidum 5mg +1,25mg Comprimate comprimata 240

124 33652300-2 Potasiu+VitE+Magneziu+VitB6 70+5+50+1mg Comprimate comprimata 500

125 33661600-7 Piracetamum 800mg Comprimate comprimata 1200

126 33661600-7 Piracetamum 20% 5 ml Solutie injectabila fi ola 5000

127 33650121-1 Propafenonum hydrochloridum 150mg Comprimate comprimata 50

128 33622800-4 Ramiprilum 10 mg Comprimate comprimata 2000

129 33622000-6 Rosuvastatinum 5mg Comprimate comprimata 2100

130 33622000-6 Rosuvastatinum 20mg Comprimate comprimata 1200

131 33650122-1 Senadexin n10 Comprimate comprimata 1000
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Nr. 
d/o CPV Denumire comuna Dozare Forma 

farmaceutica
Unitate 
masura Cantitate

132 33610000-9 Simethiconum 40 mg Capsule capsula 750

133 33631600-8 Spiritus aethylicus 70% 100 ml Solutie alcoolica fl acon 100

134 33622300-9 Spironolactonum 25 mg Comprimate comprimata 3000

135 33660412-1 Suprastinum 20mg/ml Solutie injectabila fi ola 100

136 33662100-9 Sulfacetamidum natricum 30% 5 ml Picaturi oftalmice fl acon 30

137 33660123-1 Tiosulfat Natrium 5ml Solutie injectabila fi ola 100

138 33623440-1 Tinctura Valeriana+ Leonuri+Crataegi 25ml picatuli cardiace fl acon 500

139 33660121-1 Tolperizonum hidrohloridum 150mg Comprimate comprimata 1500

140 33622300-9 Torasemidum 5mg Comprimate comprimata 900

141 33660912-1 Troxerutinum 40gr Gel tub 25

142 33661500-6 Valeriana offi  cinalis 20mg Comprimate comprimata 3000

143 33650122-1 Validol  Comprimate comprimata 1000

144 33661500-1 Valeriana offi  cinalis+Melissa 
offi  cinalis+Menta piperita

87,5mg + 
17,5mg

+17,5mg
comprimata comprimata 1500

145 33622800-4 Valsartanum 80 mg Comprimate comprimata 750

146 33622800-4 Valsartanum 160 mg Comprimate comprimata 300

147 33622800-2 Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg+
12,5 mg Comprimate comprimata 120

148 33622000-6 Vincaminum 15 mg/2 ml Solutie injectabila fi ola 100

149 33661600-7 Vinpocetinum 10mg Comprimate comprimata 1200

150 33661600-7 Vinpocetinum 0.5% 2 ml Solutie injectabila fi ola 150

151 33621100-0 Warfarinum 3 mg Comprimate comprimata 1500

152 33621220-1 Xylometazolini 0,1% 10ml Sprai fl acon 300

Lista articolelor parafarmateutice necesare Centrului Republican de Recuperarea 
a Invalizilor şi Pensionarilor “Speranţa” pentru trim.II-IV anul 2017

 Denumirea produselor parafarmaceutice Parametrrii CPV Unitate masura Cantitate

1 Spatula p/u limba sterila N1 33141113-5 bucata 200

2 Vata 100gr 33141310-5 bucata 200

3 Seringă de unică folosinţă 3,0ml cu ac Ac 23Gx11/4 
0,6x30mm 33141310-6 bucata 5000

4 Seringă de unică folosinţă 6,0ml cu ac Ac 22Gx11/4 
0,7x30mm 33141310-6 bucata 15000

5 Bandaj n/ster 14x7cm 33141310-9 bucata 200

6 Şerveţele de tifon sterile 5x5cm 8strat N5 33141310-10 bucata 200

7 Emplastru bac 2,5x7,2 bucata 1000

8 Emplastru bac 4,0x10,0 bucata 100

9 Emplastru bac 2,5x500 bucata 30

10 Picuratoare N1 bucata 20

11 Dejetare N1 bucata 200
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5. Termenul de livrare solicitat și locul destinaţiei fi nale: 01.05.2017 pînă la 31.12.2017, Centrul de 
Recuperare Speranța, or. Vadul lui Voda

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

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

1 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltarii Informationale) 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont, 
stampilata de catre Participant Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

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

Obligatoriu

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

5 Oferta de preț
ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII TEHNICE SI 
DE PRET confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului

Obligatoriu

6 Date despre participant Original- confi rmata prin semnatura si stampila 
Participantului Obligatoriu

7 Certifi cat de calitate a medicamentelor eliberat 
de LCCM 

Copie- confi rmata prin semnatura si stampila 
Participantului Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă 1% Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9
Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

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

11 Certifi cat igienic (articole parafarmaceutice) sau 
de calitate

Copie- confi rmata prin semnatura si stampila 
Participantului Obligatoriu

12
Inregistrarea medicamentelor va fi  confi rmata 
prin indicarea in oferta a numarului si data de 
omologare a produsului farmaceutic in RM

Obligatoriu

13 Documente facultative, prezentate obligatoriu 
numai la solicitarea lor ulterioara :
a) Certifi cat care confi rmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de 
funcţionarii Participantului 

– eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, 
care refl ectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 5 ani

b) Certifi cat care confi rmă neaplicarea 
sancţiunilor administrative și disciplinare faţă de 
funcţionarii Participantului 

– original – eliberat de Participant, care refl ectă 
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor 
administrative și disciplinare pe parcursul 
ultimilor 5

c) Certifi cat care confi rmă modalitatea și criteriile 
de calculare a preţului – original – eliberat de 
Participant;

– original – eliberat de Participant;

d) Recomandatii - original

e) Altele [se va completa de catre autoritatea 
contractanta, dupa necesitate]

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

8. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor 
„Speranta”

a) Adresa: mun. Chisinau, or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11
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b) Tel: 022-314-698

c) Fax: 022-314-698

d) E-mail: sperantasana@gmail.com

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Zmuncila Nadejda - Director adjunt pe probleme 
medicale

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

- pînă la: 10:00

- pe: 19.04.2017 

- pe adresa: mun. Chisinau, or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:pretul cel mai scazut fara TVA cu corespunderea tuturor cerimtelor 
solicitate pe fi ecare pozitie in parte.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

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

13. Garanţia de bună execuţie a contractului: nu se cere 

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

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

16. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 

17. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA: 270000,0 lei
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ANUNT

Sanatoriul Preventoriu de Bază ,,Constructorul” Î.S, c/f 1003600013455, 

adresa mun.Chișinău, str. Zelinski 15,anunţă concurs repetat, 

obiectul achiziției:Produse alimentare (fructe și legume ) pentru trimestru II 2017, 

pentru detalii tel: 022 63-91-90; 067481064; 068179840;  fax: 022 52-88-99

e-mail: spbconstructorul@gmail.com
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În atenția autorităților contractante

În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modifi cări prin 
LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modifi cările date vin sa simplifi ce desfășurarea 
procedurilor de achiziții publice.

Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul 
central și nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre 
Agenția Achiziții Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani lega-
te de deplasarea la Agenție, autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe 
suport de hârtie, vor prezenta anunțurile de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor 
Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic prin poșta electronică (de la adresele de e-mail 
ofi ciale ale autorităților contractante). 

1. Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.
Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi  prezentat exclusiv prin poșta electronică la 

e-mail: bap@tender.gov.md (link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:
a)  Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certifi cată cu certifi cat di-

gital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau
b)  Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al docu-

mentului nu poate fi  semnat electronic) plus documentul în format Word.

Atenție!!!  Toate mesajele urmează să fi e transmise de pe adresa electronică ofi cială a autorității 
contractante.

2. Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.
Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anu-

larea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezen-
tate către AAP în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii 
deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

Darea de seamă va fi  prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md 
(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a)  formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certifi cată cu certifi cat digi-
tal eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau

b)  Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în care formatul Word 
al documentului nu poate fi  semnat electronic).

Atenție!!!  Toate mesajele urmează să fi e transmise de pe adresa electronică ofi cială a autorității 
contractante.

3. Înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale.
După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi  prezentat la Tre-

zorerie doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de 
AAP si plasata pe pagina web a Agenției la rubrica Contracte atribuite:http://tender.gov.md/ro/
contracte-atribuite.

Atenție!!!  Contractele de achiziții public vor fi  înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea 
de către Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării 
de seamă.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin interme-
diul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne ne-
schimbată.
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Program de audiență a conducerii:

Audienţa cetăţenilor:

Director
Ruslan Malai

- în prima și a treia zi de luni a lunii, 
de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct
Ghenadie Grib

- în a doua zi de luni a lunii, 
de la 14-00 pînă la 17-00

Director adjunct
Valeriu Secaș

- în a patra zi de luni a lunii, 
de la 14-00 pînă la 17-00

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă se efectuează zilnic în anticamera AAP,   tel: 022 23-42-80

 
LINIA FIERBINTE ANTICORUPȚIE 

022-73-73-70 

anticoruptie@tender.gov.md

PRAGURI SI TERMENE DE REPER
OA Bunuri Servicii Lucrări

Praguri
LP ≥ 400 mii ≥ 1, 5 mln

COPF 80-150 mii 100-200 mii
COP 150-400 mii 200 mii - 1, 5 mln

Termene de publicare/depunere a ofertelor
LP 20 zile(≥ 2, 3 mln/90 mln din 31.12.2020 - 52 zile)

COPF 7 zile 12 zile
COP 7 zile 12 zile

Termenele pentru încheierea contractelor (așteptare)
≥ 2, 3 mln/90 mln 11 zile 
< 2, 3 mln/90 mln 6 zile

Clarifi cări - să nu depășească 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, 
dar pina la depunerea/deschiderea ofertelor:

≥ 2, 3 mln/90 mln 6 zile
Licitație restrânsă / Procedură negociată cu publicare 4 zile

< 2, 3 mln/90 mln 3 zile
COP 1 zi

Publicarea anunțului de intenții 30 zile de la aprobarea bugetului instituției
Aprobarea planului de achiziții 15 zile de la publicarea anunțului de intenție

Publicarea planului de achiziții 15 zile de la aprobarea planului de achiziție sau 
5 zile după modifi carea planului

Publicarea anunțului de atribuire a contractului de a. p. 30 zile de la încheiere
Informarea despre rezultatele procedurii de achiziție 3 zile

Prezentarea DS la AAP 5 zile




