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Primaria s. Colonita ............................................................................................................................................................................................... 89

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri
425-op/17  Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare pentru copiiilor la Tabara de odihna si intremare 

a sanatatii copiilor si adoliscentilor din s. Sarata Noua, r-nul Leova anul 2017 - Directia 
Invatamint a Consiliului Raional Leova - 25.04.2017 - 11:00 ............................................................................. 91

426-op/17  Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Suri Drochia - 25.04.2017 - 11:00 .................... 95

427-op/17  Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Cainari Causeni - 25.04.2017 - 11:00 ............. 99

428-op/17  Cod CPV. 45232150-8  extinderea retelelor de apeduct in sectorul N.1, s. Ciuciuleni, 
r-nul Hincesti N15835- AF2 - Primaria Ciuciuleni Hincesti - 27.04.2017 - 11:00 .....................................103
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429-op/17  Cod CPV. 44100000-1  Materiale de construcții - Primaria Carpineni Hincesti - 
25.04.2017 - 11:00 ................................................................................................................................................................106

430-op/17  Cod CPV. 15800000-6  Produse  alimentare pentru necesitatile gradinitilor de copii - 
Primaria Slobozia Mare Cahul - 25.04.2017 - 11:00 ..............................................................................................112

431-op/17  Cod CPV. 30191000-4  rechizite de birou - Agentia Nationala pentru Reglementare in 
Energetica - 25.04.2017 - 10:00 ......................................................................................................................................116

432-op/17  Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatie a drumului - Primaria Trinca Edinet - 
27.04.2017 - 10:00 ................................................................................................................................................................121

433-op/17  Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie generala si de renovare a holului de la intrare a 
blocului de studii al universitatii din str. Gh. Iablocichin 5 - Universitatea de Stat din Tiraspol - 
27.04.2017 - 10:00 ................................................................................................................................................................124

434-op/17  Cod CPV. 34110000-1  Autoturism - Sectia Cultura Ungheni - 25.04.2017 - 11:00 ................................128

435-op/17  Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie a taberei de odihna Poienita Vesela din s. Ruseni, 
r-nul Edinet - Directia Educatie a Consiliului raional Edinet - 27.04.2017 - 13:00 .................................130

436-op/17  Cod CPV. 39831200-8  Detergenți - Centrul de Recuperare Speranta - 25.04.2017 - 10:00 ..............133

437-op/17  Cod CPV. 30200000-1  tehnica de calcul - Institutul de Relatii Internationale - 
25.04.2017 - 10:00 ................................................................................................................................................................139

438-op/17  Cod CPV. 15800000-6  PRODUSE   ALIMENTARE - IMSP Spitalul Carpineni Hincesti - 
25.04.2017 - 11:00 ................................................................................................................................................................141

439-op/17  Cod CPV. 14212120-7  procurarea moluzei si pietris inclisiv servicii de transport - 
Primaria Corjova Criuleni - 25.04.2017 - 11:00 .......................................................................................................145

440-op/17  Cod CPV. 39100000-3  mobilă pentru căminul şcolii - Scoala Profesionala Stefan Voda - 
25.04.2017 - 11:00 ................................................................................................................................................................148

Anunturi de modifi care/ anulare a procedurilor prin cerere a ofertelor de preţuri
Anunt de modifi care - La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 413-op/17din 18.04.2017 cu privire la achiziționarea: 
Inventar moale, Cod CPV: 18000000-9, conform necesităților Internatul Psihoneurologic s.Cocieri .......................................................150

Proceduri prin acord-cadru
15-ac/17  Cod CPV. 60400000-2  servicii de transport aerian de pasageri - Comisia Electorala Centrala - 

05.05.2017 - 10:00 ...................................................................................................................................................................151

ANUNT
Sanatoriul Preventoriu de Bază,,Constructorul” Î.S .....................................................................................................................190
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: Universitatea Tehnică a Moldovei

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168

Relaţii de contact: Chihai Liudmila Tel: 022-23-35-03

Fax: 022-23-54-41 e-mail:   achizitii@adm.utm.md

Nr.
crt.

Expunerea obiectului 
de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 
guvernamentale 

al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului

Bunuri

1 Echipament TIC 30141200-1 3500000,00 LP III Nu

2 Mobilier și echipament de bucătărie 39141000-2 400000,00 LP IV Nu

3 Produse petroliere 09000000-3 700000,00 LP IV Nu

4 Materiale tehnico-sanitare 44411000-4 400000,00 COPP I-II Nu

5 Materiale de construcţii 44100000-1 1000000,00 LP I-II Nu

6 Panouri, tuburi LED 31527260-6 400000,00 COPP I-II Nu

7 Mobilier 39100000-3 400000,00 LP II Nu

8 Aparate de aer condiţionat 39717200-3 400000,00 LP II Nu

Lucrări

1 Reparaţia acoperișului căminului 
nr. 8-9 45261910-6 1500000,00 LP II Nu

2 Reparaţia acoperișului căminului 
nr. 2 45261910-6 1000000,00 COPP II Nu

3 Consolidare balcoane căminele 
nr.8-9 45262900-0 1500000,00 LP IV Nu

4 Reparația acoperișului bl. 2 45261910-6 1000000,00 COPP II Nu

5 Lucrări de reparație laboratoare din 
bl. 2 45453000-7 500000,00 COPP II Nu

6 Diferite lucrări de reparație 45453000-7 1000000,00 COPP II Nu

7
Reparaţia capitală a laboratoarelor 
209, 213, 214, 219, (Catedra 
Tehnologia Produselor Alimentare)

45453000-7 500000,00 LP II Nu

8 Reparaţia capitală a secţiilor 208-
1208, 210-1210 45453000-7 1400000,00 LP II Nu

  Servicii

1 Servicii de proiectare (Cubul Milano) 71220000-6 500000,00 COPP I-II Nu
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Banca Nationala a Moldovei, c/f: 0000000079592

Adresa: mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1

Persoana de contact: Colodrotchi Nina Telefon: 022 822459

Fax: 022 228697 E-mail: aliona.dumbrava@bnm.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 

procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Sisteme de stocare de date 30000000-9 7077330.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

2 Extinderea capacității echipamentelor TI exploatate 30000000-9 1347750.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

3 Stații de lucru 30213000-5 2046670.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

Servicii

4
Servicii și bunuri pentru menținerea și deservirea 
tehnică anuală a Sistemului Informațional și servicii de 
analiză mass-media

50000000-5 1815000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

5 Extinderea termenului de garanție a componentelor SI 
al BNM 50000000-5 1277500.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul III

6 Servicii de consultanță în domeniul resurselor umane 79414000-9 2257500.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S., c/f: 1003600023559

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12 bl. a

Persoana de contact: Țurcan Natalia Telefon: 022223179

Fax: 022746249 E-mail: asd@asd.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1

Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului 
tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru 
reabilitarea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-
Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 151,20-171,29, 
km 179,65-190,75.

71322500-6 2080374.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

Lucrări

2 Amenajarea locului de stationare a transportului auto 
pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47 45223300-9 3815000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

3
Lucrări de continuare a construcției drumului de 
legatură R14 R6- Codrul Nou - Soroca - Unguri - 
frontieră cu Ucraina, (sector Unguri – fr.cu Ucraina)

45233142-6 23839878.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I



9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie, c/f: 1003600150554
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3
Persoana de contact: Tulbure Maria Telefon: 22 857-239 857 231
Fax: 22 857 239 E-mail: imspscp.achizitii@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere pentru anul 2018 09000000-3 250000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul IV

2 Produse alimentare 15000000-8 1600000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I

3 Produse alimentare (tr.I 2018) 15000000-8 1600000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul IV

4 Produse alimentare trimestrul IV 15000000-8 1600000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul III

5 Produse alimentare Trimestrul III 15000000-8 1600000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II

6 Produse de panifi caţie -2018 15811100-7 400000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul IV

7 Formulare statistice, blanchete medicale şi registre de 
evidenţă 22800000-8 42000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2017

Trimestrul I

8 Calculatoare, periferice şi piese pentru calculatoare 30000000-9 225000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III

9 Hirtie format A4 pentru imprimante şi rechizite de 
birou 30192000-1 75000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2017

Trimestrul II

10 Produse parafarmaceutice, consumabile şi 
instrumente medicale 33000000-0 250000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2017

Trimestrul II

11 Reagenţi, medii şi materiale de consum pentru 
laborator 33696500-0 350000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2017

Trimestrul I

12 Sistem de monitorizare video 35120000-1 1000000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II

13 Veselă 39220000-0 110000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III

14 Inventar moale 39500000-7 650000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul III

15 Aparate electrice şi electrocasnice 39700000-9 350000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III

16 Detergenţi, produse de curăţat, articole de igienă, 
inventar pentu menaj 39800000-0 170000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2017

Trimestrul II

17 Materiale de construcţie 44100000-1 700000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II

18 Inventar şi utilaj sanitar 44115200-1 250000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul II

19 Ferestre din PVC cu instalare 44221000-5 120000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III

Servicii

20 Paza teritoriului pentru anul 2018 79713000-5 500000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul IV

21 Servicii de spălătorie pentru anul 2018 98310000-9 1000000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul IV

Lucrări

22 Reparaţia sistemei de vntilare blocul alimentar 45331210-1 210000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Agenția de Dezvoltare Regională Centru, c/f: 1009601000289
Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Persoana de contact: Golovco Sergiu Telefon: 268 27235 078883935
Fax: 268 22692 078883935 E-mail: sergiu.golovco@adrcentru.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. 
Costești, r. Ialoveni 71247000-1 254754.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul II

2
Servicii de supraveghere tehnica pentru lucrarile 
de reparație a drumului L392 Ungheni - Cetireni - 
Alexeevca km 0.00 - km 17.50

71247000-1 836695.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

3

Servicii de supraveghere tehnica la obiectul 
Reabilitarea drumului: L165 R20 - Lalova (km 0+00 - 
km 18+000) și L 165.1 Drum de acces spre s. Țîpova 
(km 0+000 - km 2+000)

71247000-1 649489.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

Lucrări

4 Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din 
s. Costești, r. Ialoveni 45212200-8 25475441.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

5
Reabilitarea drumului: L165 R20 - Lalova (km 0+00 - 
km 18+000) și L 165.1 Drum de acces spre s. Țîpova 
(km 0+000 - km 2+000)

45233142-6 64948925.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

6 Reparația drumului L392 Ungheni - Cetireni - 
Alexeevca km 0.00 - km 17.50 45233142-6 83669583.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

7 Îmbunătăţirea efi cienţei energetice a blocului 
chirugical al IMSP Spitalul raional Orhei 45247130-0 7051500.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

8 Creșterea efi cienței energetice a grădiniței de copii, 
s. Hîrbovăț Anenii Noi 45321000-3 4929333.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

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

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1 Aprovizionarea cu apă potabilă a comunei Ocolina, 
apă potabilă și canalizare în satele Parcani și Voloave 45247130-0 6925742.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

2
Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie 
Manziuc” prin efi cientizarea energetica, inclusiv lucrări 
la acoperișul șarpant (blocul A)

45262690-4 3955445.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Ministerul Economiei, c/f: 1006601000026
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări Naționale, 1
Persoana de contact: Dolghi Dorin Telefon: 250690 250691
Fax: 234064 E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 Servicii de transport aerian 60400000-2 500000.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DROCHIA “NICOLAE TESTEMIŢANU”, c/f: 1003607150139
Adresa: Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţanu 4
Persoana de contact: Derbeniov Irina Telefon: 025224499 061010404
Fax: 025222448 E-mail: srdrochia@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere 09000000-3 229650.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I

Trimestrul IV

2 Produse alimentare 15000000-8 1805700.00 Licitaţie publică
2017

Trimestrul I
Trimestrul IV

3 Legume si fructe pentru semestrul II 15300000-1 96000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul II

4 Medicamente şi parafarmacie 33000000-0 4189330.00 Licitaţie publică
2017

Trimestrul I
Trimestrul IV

5 Mijloace fi xe (Analzatorbiochimic, dispozitive medicale 
fi zioterapeutice, altele) 33000000-0 250000.00 Licitaţie publică 2017

Trimestrul I
Servicii

6 Servicii de reparatie a lenjeriei 98310000-9 273600.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul IV

ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M. INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ, c/f: 1003608150228
Adresa: Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, str. N. Testemiţeanu 1
Persoana de contact: Svetlana Filimonov Telefon: 373-67-562843
Fax: 024222728 E-mail: srstefanvoda@ms.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse alimentare sim. II 15800000-6 360000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul II

2 Produse alimentare bolnavi TBC tr.II, III,IV 15800000-6 25000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
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Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

3 Rechizite de birou 30000000-9 30000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

4 Tehnică de calcul 30141200-1 40000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III

5 Televizoare 32324000-0 12400.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III

6 Concetrator pentru oxigen 33100000-1 21458.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul II

7 Consumabile medicale 33140000-3 79000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

8 Materiale de uz gospodăresc 39700000-9 75000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

9 Maşină de spălat rufe automat 39713210-8 22050.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I

10 Materiale de uz casnic 39831200-8 38000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

11 Materiale de construcţie 44111000-1 79000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

Servicii

12 Servicii de reparaţie a utilajului medical 50421000-2 56400.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

13 Deservirea tehnică a ascensoarelor 50750000-7 45225.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

14 Servicii de deservire programul 1C 72212443-6 16000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I

15 Servicii editoriale 79810000-5 70000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

Lucrări

16 Reparaţia capitală a secţiei internare 45453000-7 50000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul II

17 Reparaţia curentă secţia consultativă 45453000-7 65100.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2017
Trimestrul III



13

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

ANUNŢ DE INTENŢIE
IP Ofi ciul Naţional al Viei şi Vinului, c/f: 1013620012945
Adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
Persoana de contact: Rusu Valentina Telefon: 068166146
Fax: 022105161 E-mail: achizitii_onvv@wineofmoldova.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Achiziționarea echipamentului TI pentru necesitatile 
infrastructurii informaționale locale a ONVV. 48820000-2 145000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA, c/f: 1007601008915
Adresa: Republica Moldova, CIMIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12
Persoana de contact: Dogoteri Cristina Telefon: 024121177
Fax: 024123399 E-mail: vasile-tocaru@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1
Lucrări de reparație capitală a acoperișului plat la 
blocul administrativ cu 4 etaje pe str.Alexandru cel 
Bun, 133

45000000-7 236000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul II

2 Lucrări de reparație capitală a et II a clădirii din 
str.C. Stamati cu schimbarea destinației în fond locativ 45000000-7 1500000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

3 Reparația Blocului din str.Ștefan cel Mare 12 45000000-7 15000000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III
Trimestrul IV

4 Lucrări de reparație capitală a rețelei de încălzire a 
clădirii Consiliului raional 45000000-7 300000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul II

5 Lucrări de reparație parțială a îmbrăcămintei rutiere a 
bd.Ștefan cel Mare și Sfînt or.Cimișlia 45233251-3 800000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

6 Lucrări de amenajare a parcării auto din str.Alexandru 
cel Bun, 133 45233270-2 400000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

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

Licitaţie publică Nr. 16/03054

Autoritatea contractantă Primaria comunei Stauceni
Adresa mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. Mateevici, 13
Telefon/fax 022326670
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Vlaico Mariana

Obiectul achiziţiei servicii de gestionare a terenurilor, de amenajare a teritoriului 
din comuna Stăuceni şi satul Goianul Nou

Cod CPV 70332100-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria comunei Stauceni, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 13, 
bir. 4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primaria comunei Stauceni, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 13, 
sala de sedinte

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD77TRPCDV518410A008
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD77TRPCDV518410A008
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=15728821 

Licitaţie publică Nr. 17/00534

Autoritatea contractantă AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA
Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2
Telefon/fax 029822693
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MAVRODI NICOLAI

Obiectul achiziţiei Ремонт дороги по ул. С. Лазо от начала до ул. Буджакская в 
г. Чадыр-Лунга

Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Rusă

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17956315 
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Licitaţie publică Nr. 17/00844

Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 023129682
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei
Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc” 
prin efi cientizarea energetica, inclusiv lucrări la acoperișul 
șarpant (blocul A)

Cod CPV 45262690-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 204
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

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

Termenul de depunere a ofertelor 10.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18447805 

Licitaţie publică Nr. 17/00934

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI VATRA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5
Telefon/fax 022596004
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DANILA DENIS

Obiectul achiziţiei Extinderea rețelilor de iluminat public din localitatea Vatra 
mun. Chișinău

Cod CPV 45316110-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria Vatra
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18580646 

Licitaţie publică Nr. 17/01029

Autoritatea contractantă CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

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

Telefon/fax 0 22 409 114

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CUCULESCU VASILE

Obiectul achiziţiei Mobillier

Cod CPV 39100000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, 
str. Teilor 4, bir.3

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD76TRPAA142310A1483

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD76TRPAAA142310A148

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD76TRPAAA142310A148

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TRPAAA142310A148

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 16:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 16:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18683173 

Licitaţie publică Nr. 17/01046

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

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

Telefon/fax (022) 250-809

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BARGAN VIORICA

Obiectul achiziţiei Produse parafarmaceutice - 2017 (2)

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă 1, bloc administrativ (et.3), 
Serviciul Achiziții Publice.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă 1, bloc administrativ (et.3), 
Serviciul Achiziții Publice.

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 MD55VI02251030000000

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

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 05.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18707010 
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Licitaţie publică Nr. 17/01060

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

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

Obiectul achiziţiei
achiziţionarea Implanturilor traumatologice - ortopedice 
conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și 
Ortopedie pentru anul 2017

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

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18737853 

Licitaţie publică Nr. 17/01089

Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022 822459
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CIOLAN Petru

Obiectul achiziţiei
Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), 
asigurare facultativă (CASCO) a autovehiculelor și asigurare 
facultativă de sănătate a personalului pentru anul 2017.

Cod CPV 66518200-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare Anexa1
Banca BANCA NATIONALA A MOLDOVEI
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18768776 
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Licitaţie publică Nr. 17/01120

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 produse alimentare
Cod CPV 15000000-8

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 05.05.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18801764 

Licitaţie publică Nr. 17/01122

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

Obiectul achiziţiei Aprovizionarea cu apă potabilă a comunei Ocolina, apă potabilă 
și canalizare în satele Parcani și Voloave

Cod CPV 45247130-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 202
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 204
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

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

Termenul de depunere a ofertelor 15.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18804017 
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Licitaţie publică Nr. 17/01124

Autoritatea contractantă Primăria orasului Codru

Adresa or. Codru, str. Costiujeni, 8

Telefon/fax 022792743

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

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare „Construcția și reparația capitală a 
străzilor.

Cod CPV 71322000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Codru, bir. 5, www.primariacodru.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Codru, str. Costiujeni, 8
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 333110A07603AD

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 333110A07603AD

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18806387 

Licitaţie publică Nr. 17/01129

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei
Utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare a instituțiilor 
preuniversitare și preșcolare conform necesităților Direcției 
Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 39314000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini RM mun.Bălţi str.Independenţei,1 Primaria bir.250

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică RM mun.Bălţi, piața Independenţei,1 Primaria, bir.311, et.III
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18808453 
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Licitaţie publică Nr. 17/01141

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

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

Telefon/fax 022250288
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie IOVU ION

Obiectul achiziţiei
Reparația capitală a ofi ciilor Procuraturii pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze speciale situate în clădirea 
administrativă din bd. Ștefan cel Mare, 73

Cod CPV 45453000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Piața Marii Adunări Naționale, 1 bir.

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 00000000000000000000
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00000000000000000000
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 00000000000000000000
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00000000000000000000
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 00000000000000000000
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 00000000000000000000
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18821734 

Licitaţie publică Nr. 17/01142

Autoritatea contractantă Departamentul Instituțiilor Penitenciare
Adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Telefon/fax 0-22-40-97-14
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VICOL GHEORGHE
Obiectul achiziţiei PRODUSE ALIMENTARE (repetat) 2017
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

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

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

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18822095 
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Licitaţie publică Nr. 17/01152

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Dubasari

Adresa s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii

Telefon/fax 024844746

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

Obiectul achiziţiei Procurarea foilor la tabere de odihna si intremarea sanatatii

Cod CPV 55243000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18841736 

Licitaţie publică Nr. 17/01155

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 
str. Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 022212296

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Drăgălin Cristian

Obiectul achiziţiei lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto 
pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică .S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251430335

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18844150 
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Licitaţie publică Nr. 17/01156

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 
str. Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 022212296
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Drăgălin Cristian

Obiectul achiziţiei
lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 
G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre 
biserică 500 m.l.

Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică .S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251430335
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18844232 

Licitaţie publică Nr. 17/01157

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 
str. Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 022212296
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Drăgălin Cristian

Obiectul achiziţiei lucrări de construcție a drumului R14 R6-Codrul Nou-Soroca-
Unguri-fr. Cu Ucraina, (sector Unguri-frontieră cu Ucraina) km 0-7,7

Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică .S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251430335
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18844289 
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Licitaţie publică Nr. 17/01159
Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022-25-21-49 25-21-28
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie NEGOIŢĂ DUMITRU
Obiectul achiziţiei Produse de panifi caţie
Cod CPV 15811100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, 
Direcţia achiziţii publice, bir.106, http://www.army.
md/?lng=2&action=show&cat=149

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia 
achiziţii publice, bir.103

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial codIBAN
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare codIBAN
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial codIBAN
Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18847640 

Licitaţie publică Nr. 17/01160
Autoritatea contractantă Primaria comunei Stauceni
Adresa mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. Mateevici, 13
Telefon/fax 022326670
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VLAICO MARIANA

Obiectul achiziţiei Lucrări de construcţii de apeducte şi canalizare, str. Nistreană, 
comuna Stăuceni, mun. Chişinău

Cod CPV 45000000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria comunei Stauceni, str. A. Mateevici, 13, biroul 4
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. Mateevici, 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare gratis
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD77TRPCDV518410A008
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD77TRPCDV518410A008
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18847713 
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Licitaţie publică Nr. 17/01162

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 Reagenţi şi consumabile medicale pentru laborator pentru 
anul 2017

Cod CPV 33696500-0

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD96VI00000022516063

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

Cont trezorerial MD96VI00000022516063

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD96VI00000022516063

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

Cont trezorerial MD96VI00000022516063

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18848120 

Licitaţie publică Nr. 17/01167

Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei

Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1

Telefon/fax 022 822348

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GAGEA Radu

Obiectul achiziţiei Periferice

Cod CPV 30232110-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd. Gr. Vieru 1, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova, 
ofi ciul corespondență, et.I, of.143

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Termenul de depunere a ofertelor 11.05.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.05.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18859040 
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Licitaţie publică Nr. 17/01169

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 
str. Bucuriei 12 bl. a

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

Obiectul achiziţiei

Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și 
elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului 
M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu 
România, km 151,20-171,29, km 179,65-190,75

Cod CPV 71322500-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD02ML00000000225143
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Cont trezorerial MD02ML00000000225143
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD02ML00000000225143
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Cont trezorerial MD02ML00000000225143
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD02ML00000000225143
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Cont trezorerial MD02ML00000000225143
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18861510 

Licitaţie publică Nr. 17/01170

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884348
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie OLIEVSCHI IGOR
Obiectul achiziţiei Defribilator extern, manual (caracteristici avansate)
Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare conform
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD23TRPCCC518430B018
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 59AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD23TRPCCC518430B018
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexei
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18861838 

Licitaţie publică Nr. 17/01172

Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 078830509

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie FRONEA ANGELA

Obiectul achiziţiei Lucrări de renovare a saloanelor de reanimare şi terapie 
intensivă din cadrul IMSP Spitalul raional Orhei

Cod CPV 45453000-7

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

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 10.05.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.05.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18864686 

Licitaţie publică Nr. 17/01176

Autoritatea contractantă DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, mun. Chişinău, str. 
Russo Alecu 57

Telefon/fax 022-49-96-61

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie MARIAN ELENA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare subordonate 
DETS sectorul Ciocana

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Ciocana, str. Alecu Russo,57.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria municipiului Chişinău, Bulevardul Ştefan cel Mare şi 
Sfânt 83

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18869942 
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Licitaţie publică Nr. 17/01177

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Telefon/fax 022888416
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie RAŢUC LIUBOV
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea reagenţilor pentru investigaţii PCR
Cod CPV 33696500-0

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD52VI000002251817136MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD52VI000002251817136MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD52VI000002251817136MDL
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18871326 

Licitaţie publică Nr. 17/01179

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 
Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 022212296
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Țurcan Natalia

Obiectul achiziţiei
lucrări de continuare a construcției drumului de legatură R14 
R6- Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontieră cu Ucraina, (sector 
Unguri – fr.cu Ucraina)

Cod CPV 45233142-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică .S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251430335
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251130334
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 04.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18871649 
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Licitaţie publică Nr. 17/01180

Autoritatea contractantă CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

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

Telefon/fax 0 22 409 114

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CUCULESCU VASILE

Obiectul achiziţiei Tehnică de calcul și periferic

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, 
str. Teilor 4, biroul,3.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, 
str. Teilor 4,biroul, 3.

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD37TRPBAA336110A148

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD37TRPBAA336110A148

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 15:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18872158 

Licitaţie publică Nr. 17/01183

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

Telefon/fax 275121

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie SCACICOV GALINA

Obiectul achiziţiei Servicii de curăţenie în instituţia medico-sanitară publică 
(pentru semestrul II, anul 2017)

Cod CPV 90910000-9

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cod fi scal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

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

Cont trezorerial BECMD2X609

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cod fi scal 1003600153267
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Cont de decontare 22517014983292

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

Cont trezorerial BECMD2X609

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cod fi scal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

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

Cont trezorerial BECMD2X609

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18876482 

Licitaţie publică Nr. 17/01194

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORASULUI CAHUL

Adresa or. Cahul, str. Piața Independenței 6

Telefon/fax 029921949

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie BRÎNZĂ SNEJANA

Obiectul achiziţiei lucrări de reparație a intersecției str. Trecătoarea Salcîmilor cu 
bul. Republicii, or. Cahul

Cod CPV 45233129-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini https://etender.gov.md

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Cahul, str. Piața Independenței 6
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD61TRPCED518410A007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD61TRPCED518410A007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD61TRPCED518410A007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18897275 
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Licitaţie publică Nr. 17/01195

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

Obiectul achiziţiei Lucrări de renovare a unui segment de apeduct deteriorat în 
s. Micăuți a apeductului Micăuți-Strășeni din r. Strășeni

Cod CPV 45453100-8

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 220100000009837
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000009837
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000009837
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226632
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18911500 

Licitaţie publică Nr. 17/01202

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
Adresa Republica Moldova, Edineţ, Edineţ, str. Cerempei Octavian 30
Telefon/fax 024622849
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie STRÎMBANU LILIA
Obiectul achiziţiei Microbuz pentru transportarea copiilor
Cod CPV 34114400-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Edineţ, Edineţ, str. Cerempei Octavian 30
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 226604
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226604
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18921754 



31

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

Licitaţie publică Nr. 17/01215

Autoritatea contractantă ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M.
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62
Telefon/fax 022 24 34 28
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie POPUŞOI VADIM

Obiectul achiziţiei Nisip fără prundiș cu transportare în parcurile „ Valea 
Trandafi rilor”, „La izvor” și „Rîșcani” din mun. Chișinău

Cod CPV 14200000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str Pușkin 62, bir 4
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 62
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2224703001891
Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2224703001891
Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2224703001891
Banca BC’BANCA SOCIALA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18944527 

Licitaţie publică Nr. 17/01217

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

Obiectul achiziţiei Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 
0.00 – km 17.50

Cod CPV 45233142-6

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

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD33ML00000000225151
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Ialoveni
Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18951074 
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Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00246 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de Achiziționarea tehnicii de calcul pentru necesitatile UASM, 
cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, sunt operate 
următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

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

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17475401 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00883 din 20.04.2017 cu privire la achiziţia de Rechizite de birou, cod CPV - 30192000-1, conform 
necesităţilor autorităţii contractante INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL 
REPUBLICII MOLDOVA, 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 20.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 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=18499860 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00895 din 20.04.2017 cu privire la achiziţia de materiale de construcții pentru anul 2017, cod CPV - 
44000000-0, conform necesităţilor autorităţii contractante GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M., sunt operate următoarele modifi cări:

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

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

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

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=18510106 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00904 din 19.04.2017 cu privire la achiziţia de Mobilier pentru birourile de la recepționarea cererilor, 
cancelarie, casierie, consultații și digitizare, cod CPV - 39100000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante Agentia de Stat 
pentru Proprietate Intelectuala, 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 19.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 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=18531467 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00945 din 19.04.2017 cu privire la achiziţia de Echipament militar (în repetare)., cod CPV - 18000000-9, 
conform necesităţilor autorităţii contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18589580 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00986 din 20.04.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare a.2017 pentru 3 luni şi 6 luni, cod CPV - 
15800000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante DETS RÎŞCANI, sunt operate următoarele modifi cări:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A, bir.7

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică R.Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan Cel Mare 83, et.1 sala 
albastră, în incinta Primăriei

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=18635246 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/01056 din 28.04.2017 cu privire la achiziţia de anvelope, baterii de acumulatoare, piese de schimb și servicii 
de reparație a mijloacelor de transport, cod CPV - 34000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Poliției 
de Frontieră al MAI, sunt operate următoarele modifi cări:

Obiectul achiziţiei anvelope și baterii de acumulatoare

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei anvelope, baterii de acumulatoare, piese de schimb și servicii de 
reparație a mijloacelor de transport

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară
Termenii şi condiţiile de livrare
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18734922 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/01114 din 28.04.2017 cu privire la achiziţia de Termoizolarea fatadei cam 13 din str. Korolenco 61/2 
mun Chisinau, cod CPV - 45443000-4, conform necesităţilor autorităţii contractante IP USMF Nicolae Testemițanu, sunt operate 
următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Garanţia prin transfer pentru ofertă
Alte forme de garanţie pentru ofertă

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18795998 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/01126 din 02.05.2017 cu privire la achiziţia de lucrări de reconstrucție a laboraturului de analize 
microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de WHO Good Practices For Pharmaceutical 
Microbiology laboratories, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante Agentia Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

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

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18806545 
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Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00868 din 18.04.2017 cu privire la achiziţia de Echipamente medicale din cadrul 
proiectului de grant KUSANONE, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL “SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL”.

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00921 din 14.04.2017 cu privire la achiziţia de Sistem informaţional de 
monitorizare video a edifi ciilor, lit 217, etaj I,II, din cadrul IMSP SCP cu instalare şi punere în funcţiune, cod CPV - 35120000-1, 
conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie.

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/01179 din 04.05.2017 cu privire la achiziţia de lucrări de continuare a construcției 
drumului de legatură R14 R6- Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontieră cu Ucraina, (sector Unguri – fr.cu Ucraina), cod CPV - 45233142-6, 
conform necesităţilor autorităţii contractante ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S..
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00983

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI VATRA

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

Telefon/fax 022596004

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

Obiectul achiziţiei procurarea autoturismului de serviciu

Cod CPV 34110000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18633443 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01098

Autoritatea contractantă PIAŢA CENTRALĂ Î.M.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Mitropolit Varlaam 63

Telefon/fax 022277848

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GUTIUM VICTOR

Obiectul achiziţiei produse alimentare pentru perioada aprilie-mai 2017

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 63 I.M PIATA CENTRALA

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str. Mitropolit Varlaam 63

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2224125002923

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Centru’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2224125002923

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Centru’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18776432 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01106

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL REZINA
Adresa Republica Moldova, REZINA, or. Rezina, str. 27 August 7
Telefon/fax 025422448 068881308
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GAJIU VASILE

Obiectul achiziţiei
Reagenți,accesorii,consumabile și piese de schimb conform 
necesităților laboratorului diagnostic din cadrul IMSP Spitalul 
raional Rezina pentru anul 2017.

Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Rezina,str.27 August 7,IMSP SR Rezina,tel.068881308

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, REZINA, or. Rezina, str. 27 August 7, 
tel.068881308

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD08TRPCCA518430A026
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2XMFT
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD08TRPCCA518430A026
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial TREZMD2XMFT
Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18785934 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01116

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022-25-21-49 25-21-28
Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie NEGOIŢĂ DUMITRU
Obiectul achiziţiei Materiale de uz gospodăresc
Cod CPV 24000000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia 
achiziţii publice,bir.106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia 
achiziţii publice,bir.103

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD28TRPCAA518410A005
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD28TRPCAA518410A005
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18797459 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01130

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

Adresa Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, 
str. Mihai Eminescu 26 bl. 1

Telefon/fax 0 251 2 13 44

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

Obiectul achiziţiei Amestecuri lactate adaptive pentru bebeluși 0-12 luni

Cod CPV 15550000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, 
str. Mihai Eminescu 26 bl. 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD08TRPCBQ518430A000

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD08TRPCBQ518430A000

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

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=18815418 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01134

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

Adresa Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 36, 
bir.26

Telefon/fax 025925043

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Bazilevschi Larisa

Obiectul achiziţiei Produse petroliere (benzină)

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 36, biroul 26

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 36, 
bir. conducătorului

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

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18817639 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01135

Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne

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

Telefon/fax 022-255930

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

Obiectul achiziţiei Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a subsolurilor și 
arhivelor amplasate în sediul MAI, str. Ștefan cel Mare 75

Cod CPV 45000000-7

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X3311401

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X3311401

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18818291 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01138

Autoritatea contractantă Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala

Adresa Str. Andrei Doga nr. 24/1

Telefon/fax 022400630

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

Obiectul achiziţiei Tonere, cartușe, piese şi accesorii pentru mașinile tipografi ce

Cod CPV 30125000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 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=18820964 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01140

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani

Adresa str, I.Creanga 4/2

Telefon/fax 21-03-35

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CERCEL DOINA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare subordonate 
DETS sectorul Buiucani

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect. Buiucani, str. Ion Creangă,4/2

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, bir. 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18821573 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01158

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 
str. Bucuriei 12 bl. a

Telefon/fax 0(22)22-31-79

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie DRĂGĂLIN CRISTIAN

Obiectul achiziţiei lucrări de reparație a podului pe drumul 
R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920

Cod CPV 45233140-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251130334

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.’Zorile’ Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 02.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 02.05.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18844425 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01164

Autoritatea contractantă MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

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

Telefon/fax 022 578 235 - 022 578 295

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Sobol Vadim

Obiectul achiziţiei
Servicii de asistenţă şi mentenanţă a sistemelor informaţionale 
existente din cadrul Directiei Generale Afaceri Consulare a 
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrarii Europene.

Cod CPV 72600000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, Chisinau Buiucani mun. Chişinău, str 
31August 1989 nr.80, bir. 105

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 
August 1989 80

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD35TRPCAA518410A006

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264011001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD35TRPCAA518410A006

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18852528 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01166

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 Amenajarea spațiului verde cu proprietate publică din s. 
Eminescu, 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 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 26.04.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18858900 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01168

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
Lucrări de amenajare la Popasul turistic la complexul mănăstirii 
”Țîgănești” cu hramul ”Adormirea Maicii Domcului” din s. 
Țîgănești, r. Strășeni

Cod CPV 45000000-7

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini 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 27.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18861284 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01171

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei
(procedură repetată) Achiziționarea colposcopului pentru 
IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” conform 
necesităților Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 33164100-8

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18863008 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01174

Autoritatea contractantă Primaria comunei Stauceni

Adresa mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. Mateevici, 13

Telefon/fax 022326670

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VLAICO MARIANA

Obiectul achiziţiei Lucrari de drumuri str. Ion Creanga, comuna Stauceni, 
mun. Chisinau

Cod CPV 45233140-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. Mateevici, 13, biroul 4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. A. Mateevici, 13
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD77TRPCDV518410A008

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD77TRPCDV518410A008

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 10.05.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.05.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18867491 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01175

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI CRICOVA

Adresa str.Chisinaului,90

Telefon/fax 022430290

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Guțan Valentin

Obiectul achiziţiei Rețele de canalizare din sectorul nr. 4 a or. Cricova, 
mun. Chișinău

Cod CPV 45232400-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Cricova, str. Chișinăului, 90

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Chisinaului,90
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD81TRPCDV518410A007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD81TRPCDV518410A007

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 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=18869087 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01181

Autoritatea contractantă Departamentul Trupelor de Carabinieri

Adresa str. Gh. Asachi, 65 a

Telefon/fax 0 22 73-93-68 0 22 73-93-07

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

Obiectul achiziţiei mobilier

Cod CPV 39000000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri, et. 3, bir. 303, D-na Irina Vizir

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri al M.A.I., etajul 1,,Sala de şedinţe”

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD69TRPCAA518410A005

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 1006601000473

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD69TRPCAA518410A005

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 1006601000473

Termenul de depunere a ofertelor 26.04.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 26.04.2017 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18873413 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01187

Autoritatea contractantă Departamentul Trupelor de Carabinieri

Adresa str. Gh. Asachi, 65 a

Telefon/fax 0 22 73-93-68 0 22 73-92-33

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

Obiectul achiziţiei acumulatoare şi anvelope pentru transportul auto

Cod CPV 34000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri, et. 3, bir. 303, D-na Irina Vizir

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65 a, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri al M.A.I., etajul 1,,Sala de şedinţe”

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 1006601000473

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD69TRPCAA518410A005

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 1006601000473

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD69TRPCAA518410A005

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=18880889 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01189

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

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

Telefon/fax 432340

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

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

Cod CPV 45000000-7

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare IBAMD36AG00000002251

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD36AG00000002251244

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

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18887738 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01190

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

Adresa Republica Moldova, GLODENI, or. Glodeni, str. Moldovanr. 29

Telefon/fax 067657279

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie PAIU OCTAVIAN

Obiectul achiziţiei
Produse alimentare (pachet pentru alimentarea pacienţilor 
cu tuberculăză din r-nul Glodeni) eliberate în baza tichetelor 
alimentare la magazinele din raza orașului Glodeni.

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Glodeni, str. Moldova nr. 29, Spitalul Raional Glodeni, et. 3, 
biroul juristului

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, GLODENI, or. Glodeni, str. Moldova nr. 29
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18889277 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01193

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ŢARANU ANA

Obiectul achiziţiei

(Procedură repetată) Produse alimentare (fi cat de găină 
congelat) pentru perioada mai-iunie al anului 2017 conform 
necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei 
mun.Bălți

Cod CPV 15000000-8

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2264022001

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00795AA

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18896487 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01197

Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA

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

Cod CPV 42961100-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 165, bir. 301

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD19AG00022512015544

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

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD19AG00022512015544

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=18914080 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01199

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII “VALENTIN 
IGNATENCO”

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149

Telefon/fax 022-72-57-66

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie TARLEV VERONICA

Obiectul achiziţiei Produse de curăţat şi hîrtie de ambalat diverse instrumente

Cod CPV 39800000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD60TRPCBW

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518430D00380AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD60TRPCBW

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518430D00380AA

Termenul de depunere a ofertelor 25.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.04.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18916690 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01205

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Telefon/fax 0 (241) 26286

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COROIAN DORIN

Obiectul achiziţiei

Servicii responsabil tehnic pentru lucrările: „Construcția 
drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan 
Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30 Chișinău-
Căușeni-frontiera cu UcrainR3”

Cod CPV 71520000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini ADR Sud, or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

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

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18935410 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01206

Autoritatea contractantă IMSP SCM nr.1

Adresa str.Melestiu, 20

Telefon/fax 022-35-47-93

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie VOLOŞCIUC VERONICA

Obiectul achiziţiei Sistem de apelare a asistentului medical şi hîrtie de ambalat 
instrumentele pentru sterilizare.

Cod CPV 33195000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCM nr. 1, str. Melestiu 20

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 24.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.04.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18935429 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01207

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Telefon/fax 0 (241) 26286

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COROIAN DORIN

Obiectul achiziţiei

Servicii responsabil tehnic pentru lucrările: „Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a 
drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 - Sîrma - Tomai 
- Sărăteni -Hîrtop - la rețeaua de drumuri naționale R3”

Cod CPV 71520000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

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

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18935460 



49

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01208

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Adresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova

Telefon/fax 0 (241) 26286

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie COROIAN DORIN

Obiectul achiziţiei
Servicii de responsabil tehnic pentru lucrările: „Construcția 
sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și 
modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”

Cod CPV 71520000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

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

Termenul de depunere a ofertelor 27.04.2017 13:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.04.2017 13:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18935468 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01218

Autoritatea contractantă Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI

Adresa mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69

Telefon/fax 022 220362

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie CURNIC ANGELA

Obiectul achiziţiei Teodolit digital

Cod CPV 38294000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chisinau, str.Gh.Asachi, nr.69, bir.26, tel.022 220362

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
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 210105065250150

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210105065250150

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=18952461 
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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. 17/00962 din 19.04.2017 cu privire la achiziţia de acumulatoare pentru statiile radio portabile 
standard TETRA, cod CPV - 32352100-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 
Excepționale al MAI, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 12.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.04.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 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=18610545 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01042 din 19.04.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea inventarului tehnico-sanitar, 
cod CPV - 44115200-1, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie, sunt operate următoarele 
modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

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

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18703328 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01137 din 20.04.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea reagenţilor, mediilor şi 
consumabilelor pentru investigatii de laborator, cod CPV - 33696500-0, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. Spitalul 
Clinic de Psihiatrie, sunt operate următoarele modifi cări:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare anexa
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare anexa
Termenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD96VI02251170000003
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD96VI02251170000003
Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 10:00
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Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18820297 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01143 din 20.04.2017 cu privire la achiziţia de Serviciilor tipografi ce şi servicii conexe, cod 
CPV - 79800000-2, conform necesităţilor autorităţii contractante Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala, sunt operate 
următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

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

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18826248 
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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 153/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Tătărești r-nul Străseni

2. IDNO:1007601003574

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică

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

5. Obiectul achiziției: Alimentarea cu apă și canalizarea

6. Cod CPV: 45332000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării alimentației cu apă și canalizare

conformnecesităţilorPrimăriei s. Tătărești, raionul Strășeni.

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: F.E.N. (Fondul Ecologic Național)

9. Modalităţi de plată: ___________________________________________________________

 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

Alimentarea cu apă și canalizare proiect 1 Conform listei cantităților de lucrări.

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi]________________________

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

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 Primăria s.Tătărești r-nul.Strășeni
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15. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:nu se admit

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere. Declarațiepe proprie răspundere.

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

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

Copie. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.8. Da

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

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

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

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

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

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

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

14
!

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

[indicaţi suma sau indicaţi“Nu se cere” dacă nu este 
cazul. Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară 
pentru fi nanţarea contractului pînă la momentul 
recepţionării primei plăţi de către ofertant conform 
contractului] Exemplu: 50000 lei.

Da

15
! Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 

[indicaţi suma, cifra respectivă va fi  stabilita în  
proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimată fără 
TVA a contractului de achiziţie publică ce urmează 
a fi  atribuit, cu respectarea principiului asigurării 
concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale]
Exemplu: 800000 lei.

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

16
! Lichiditate generală [indicaţi valoareacare va fi  minim 100 procente].

Exemplu: Minim 100% Da

17
!

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

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

Da

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

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

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la laboratoare de 
încercări și teste a materialelor ce vor fi  utilizate, 
în conformitate cu natura și specifi cul lucrărilor 
ce fac obiectul viitorului contract.
Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

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

Da

24
! Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 

stampilei participantului. Da

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

26 Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate……….

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

27 Perioada de garanție a lucrarilor Exemplu: Min.  5 ani Da

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

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

29 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria .Tătătrești raionul Strășeni

b) Adresa: s.Tătărești, raionul Strășeni
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c) Tel:023766236

d) Fax:023766236

e) E-mail:tataresti.straseni@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Plătiță Elena

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

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

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

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

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

- pînă la:[ora exactă] 11:00

- pe:[data]  05.05.2017

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]Primăria Tătărești ,r-nul Strășeni

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

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

Primăria s.Tătărești ,r-nul Strășeni

C/f: 1007601003574

c/d 226632

cont/trez.30100000009740

Banca Ministerul Finanțelor

Trezoreria de stat 

Codul băncii TREZMD 2X
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Tel/fax 023766236

Codul CNAS 2222754

IBAN-MD 03TRPDAU20000001155700

tataresti.straseni@gmail.com

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 20 000 000 lei
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Licitația publică 154/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția  Generală Educație Ștefan Vodă

2. IDNO:   1013601000015

3. Tip procedură achiziție: Licitație  Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată

5. Obiectul achiziției: Servicii de alimentare a copiilor la tabăra de odihnă Dumbrava,anul 2017

6. Cod CPV: 55523000-2

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Servicii de alimentare a copiilor la tabăra de odihnă Dumbrava, anul 2017
[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilor Direcției Generale Educație Ștefan -Vodă
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

9. Modalităţi de plată: prin transfer

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 
K/calorii

55523000-2

Dejunul:
Terci de arnăutcă cu lapte și unt
Tartină cu unt și magiun
Ceai cu lămîie
Prînzul:
Zeamă de pui cu tăieței și carne de pui
Paste făinoase cu sos, tiftele de pui
Compot din fructe proaspete
Legume, castraveți și roșii
Pîine
Gustărica:
Înghețată
Turte dulci pregătiți în rolă
Cina:
Cartofi  pregătiți în rolă
Carne de pui cu legume
Ceai
Pîine
Pe noapte:
Compot de fructe
Gogoașă în zahăr 1 buc

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr

gr
gr

200/10
15/30/60

200/10

300
250/50/50

250
60

150

80
60

250
100/60
250/10

100

250
100

290
240
30

250
280
150
20

360

110
145

320
320
30

180

150
320
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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 
K/calorii

55523000-2

Dejunul:
Paste făinoase cu lapte și unt
Tartină cu unt și cașcaval
Ceai cu lămîie
Prînzul:
Borș cu varză și sfeclă, morcov, carne 
de pui
Cartofi  pireu sos
Pîrjoale de pui
Roșii
Compot de fructe
Pîine
Gustărica:
Fructe proaspete, mere
Turte dulci pregătiți în rolă
Cina:
Terci de orez cu carne de vită și legume
Salată varză, morcov
Ceai cu lamîie
Pîine
Pe noapte:
Suc de fructe
Gogoașă cu gem în rolă 1buc

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr

gr
gr

200/10
15/30/60

200/10

300
200/50

80
60

250
150

150
60

150/80
80

250/10
100

200
100

280
220
30

260
320
270
25

150
360

90
155

340
30
30

180

150
320

55523000-2

Dejunul:
Terci de orez cu lapte și unt
Tartină cu unt și gem
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Zeamă de pui cu tăieței
Terci de hrișcă
Sos cu tiftele de carne de pasăre
Salată de varză, morcov
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Fructe proaspete capsune
Turte dulci pregătiți în rolă
Cina:
Cartofi  înăbușiți cu legume și carne de 
vită
Castraveți
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Pateu cu cartofi  pregătiți în rolă
Compot de fructe

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr

gr
gr

200/10
15/30/60

200/10

300/20
150

80/50
80

250
150

150
60

300
60

250/10
100

80
250

290
220
30

250
220
290
30

150
360

90
155

320
20
30

360

175
150
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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 
K/calorii

55523000-2

Dejunul:
Terci de hercules cu lapte și unt
Tartină cu unt și cașcaval
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Ciorbă cu perișoare de pasăre
Terci de arnăutca
Sos cu tiftele de carne de pasăre
Castraveți
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Fructe proaspete caise
Biscuiți în rolă
Cina:
Pilaf cu carne de pui
Salata de varză, morcov
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Suc de mere
Gogoașă glazurată cu ciocolată 
pregătită în rolă 1 buc

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr

gr
gr

250/10
15/30/60

200/10

300/40
300/10
80/50

60
250
150

150
60

250
80

250/10
100

200
100

290
240
30

250
260
320
20

100
360

80
145

270
30
30

180

150
320

55523000-2

Dejunul:
Terci de hrisca cu lapte și unt
Tartină cu unt și cașcaval
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Rasolnic cu crupă de arpăcaș, carne de 
pasăre
Terci de malai
Legume înăbușite cu sos
Pește copt în rolă
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Înghețată
Biscuiți pregătiți în rolă, glazurați
Cina:
Paste făinoase cu brînză
Salata din verdeață
Carne de puifeartă
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Compot de fructe
Gogoașă implută cu magiun pregătită 
în rolă 1 buc

gr
gr
gr

gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

200/10
15/30/60

250/10

300/30

200
100
80

250
150

80
60

200/50/10
80
80

250/10
100

250
100

280
210
30

250

260
160
170
150
360

110
10

280
30

220
30

180

150
320
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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 
K/calorii

55523000-2

Dejunul:
Budincă de brînză
Tartină cu unt și gem
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Supă cu orez cu carne de pui
Cartofi  înăbușiți cu carne de vită
Legume castraveți și roșii
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Biscuiți cu arhidee pregătiți în rolă
Iaurt
Cina:
Terci de porumb cu sos
Pîrjoale de carne de pasăre
Salată de legume
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Chifl ă cu susan pregătiți în rolă
Suc mere, struguri

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

100
15/30/60

200/10

300/30
300
60

250
150

60
50

250/50
80
80

250/20
100

100
200

280
240
30

250
320
20

150
360

145
15

160,8
270
20
30

180

175
150

55523000-2

Dejunul:
Terci de orez pe lapte și unt
Tartină cu unt și gem
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Ciorbă cu perisoare de pasăre
Terci de arnăut
Sos cu carne de pasăre
Roșii
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Fructe proaspete, căpșune
Bisciuți pregătiți în rolă
Cina:
Pilaf cu carne de pui
Salată din varză, morcov
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Suc demere
Pateu cu cartof pregătiți în rolă

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr

gr
gr

250/10
15/30/60

200/10

300/40
300

80/50
60

250
150

150
60

250/50
80

250/10
100

200
80

280
190
30

250
260
240
25

150
360

90
145

270
120
30

180

180
200
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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 
K/calorii

55523000-2

Dejunul:
Budincă cu brînză
Tartină cu unt și gem
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Rasolnic cu crupă de arpacaș și carne 
de pui
Terci de arnăutcă
Sos cu carne de pasăre
Roșii
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Fructe proaspete, caise
Bisciuți pregătiți în rolă
Cina:
Cartofi  pireu pregătiți în rolă
Carne de pui inăbușiți în sos
Castraveți
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Suc de fructe
Chifl a cu ciocolată

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

100
15/30/60

250/10

300/30
300

80/50
60

250
150

150
60

250/50/10
80/100

60
250/20

100

200
80

280
240
30

250
260
260
25

100
360

80
145

320
260
25
30

180

150
190

55523000-2

Dejunul:
Budincă cu brînză
Tartină cu unt și gem
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Supă cu orez cu carne de pui
Terci de malai
Legume înăbușite cu sos
Pește copt pregătit în rolă
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Fructe proaspete, cireși
Bisciuți pregătiți în rolă
Cina:
Paste făinoase cu brînză
Salate de verdeață
Carne de pui
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Compot de fructe
Chifl a cu susan pregătiți în rolă

gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

100
15/30/60

200/10

300/30
200
100
80

250
150

150
60

200/50/10
80
80

250/10
100

200/50/10
100

280
240
30

250
260
160
170
150
360

100
10

280
30

220
30

180

150
175
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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 
K/calorii

55523000-2

Dejunul:
Terci din hrișcă pe lapte și unt
Tartină cu unt și gem
Biscuiți pregătiți în rolă
Ceai cu lămîie, zahăr
Prînzul:
Borș cu varză și sfeclă roșie, morcov, 
carne de pasăre
Paste făinoase
Sos cu carne de pui
Castraveți
Compot din fructe
Pîine
Gustărica:
Fructe proaspete, cireși
Bisciuți pregătiți în rolă
Cina:
Terci de hrișcă
Carne de pui și sos, morcov, ceapă, 
bostănică
Roșii
Ceai cu lămîie, zahăr
Pîine
Pe noapte:
Plăcintă cu brînză de vaci proaspătă 
coaptă în rolă
Compot de fructe

gr
gr
gr
gr

gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr

gr

gr

200/10
15/30/60

60
200/10

300

150
80/50

60
250
150

100
60

150/10
80/50

60
250/20

100

100

250

280
220
145
30

260

195
260
20

100
360

110
145

150
170

25
30

180

185

150

Nr. Serviciile Cantitatea si locul prestarilor (5 tururi) Termenul de prestare
Servicii de alimentare a copiilor 
la tabara de odihna Dumbrava

Tabara Dumbrava din s.Talmaza
Micul dejun – 7200 portii
Prinzul – 7200 portii 
Gustarica – 7200 portii
Cina – 7200 portii
Pe noapte – 7200 portii
Total – 36000 portii

50 zile calendaristice (luna iunie-august)
Micul dejun – 8.30
Prinzul – 12.30
Gustarica – 15.30
Cina – 19.30
Pe noapte – 21.00
Se incepe la 09.06.2017 – 25.08.2017, 
tururi cite 10 zile

Bucatele vor fi  pregătite în cantina taberei Dumbrava

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului Licitatie Publica

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi]________________________
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12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): Conform 
grafi cului  de livrare stabilit in lista produselor alimentare insepind cu 01 iunie 2017 pina la 30 august 2017

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 Tabăra Dumbrava amplasată în pădurea din preajma s. Talmaza

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe lista intreaga

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

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

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplica

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

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

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

1. Certifi cat de inregistrare a  intreprinderii Copie emis de Camera de Stat, confi rmata prin 
aplicarea semnaturii si stampilei participantului Obligatoriu

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

3 Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor 

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal 
valabilitatea certifi catului conform cerintelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

5 Licența de activitate Copie confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu 

6 Oferta de pret Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

7 Declaratia privind conduita etica si neimplicarea 
in practici frauduloase si de corupere Conform F3.4 din Documentatia Standart Obligatoriu

8 Garantia pentru oferta Conform F3.2 din Documentatia Standart Obligatoriu

9 Autorizatia sanitara  de functionare a agentului 
economic participant Copia semnata si stampilata de participanti Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Direcția Generală Educație Ștefan Vodă
b) Adresa: or.Ștefan Vodă,  str. Gr. Vieru 10
c) Tel: 024292112
d) Fax: 024225293
e) E-mail: vica.pe@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Gutovschi victoria

Setul de documente poate fi  obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 
Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: E-mail bap @ tender.gov.md
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:

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

- pînă la: 11:00

b) pe:  05.05.2017

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

d) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Direcția Generală Educație ȘtefanVodă, 
str.G.Vieru 10

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară

Plata prin transfer se va efectua în adresa _________________ cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţiiDirecția Generală Educație Ștefan Vodă
(b) datele bancare Ministerul Finantelor-Trezorăria de Stat
(c) codul fi scal1013601000015
(d) contul de decontare
(e) contul trezorerial226645
(f ) contul bancar TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială or.Ștefan Vodă.

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele 

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 507000,00 lei
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Licitația publică 155/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni

2. IDNO: 1007601006564

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

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

5. Obiectul achiziției: Achiziţionarea  unui tractor multifuncţional universal destinat pentru efectuarea 
lucrărilor agricole, echipat cu lamă frontală pentru deszăpăzire , încărcător frontal și remorcă basculantă 
cu borduri adăugătoare în cadrul proiectului ,, Ciorești –un sat salubrizat,, implimentat cu PNUD în 
proiectul MiDL.

6. Cod CPV: _____________________

7. Data publicării anunțului de intenție: _____________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării unui tractor multifuncţional universal 
destinat pentru efectuarea lucrărilor agricole, echipat cu lamă frontală pentru deszăpăzire , încărcător 
frontal și remorcă basculantă cu borduri adăugătoare în cadrul proiectului ,, Ciorești – un sat salubrizat,, 
implimentat cu PNUD în proiectul MiDL.

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:  este alocată suma necesară din bugetul local . 

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

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1.

Tractor multifuncţional universal 
destinat pentru efectuarea lucrărilor 
agricole, echipat cu lamă frontală 
pentru deszăpăzire, încărcător 
frontal şi remorcă basculantă cu 
borduri adăugătoare.

Buc. 1
Specifi caţia tehnică conform 

anexei nr.1 parte integrală 
la caietul de sarcini.

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De procurări.

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): luna martie – 
aprilie 2017

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 6 luni
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14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Primaria 
comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni 

15.  Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:
a) Preţul ofertei;
b) Termenul și grafi cul de executare;

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Pașaportul tehnic al autoturismului/sau cartea 
de identitate a vehicolului

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

15 Garanţie de expluatare minim 1 an Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni
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b) Adresa: satul Ciorești raionul Nisporeni
c) Tel: 26445236 ; 26445003;
d) Fax: 26445236;
e) E-mail: pcioresti@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Guţu Valeriu ,primarul comunei.

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: pcioresti@mail.ru

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

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

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 05.05.2017
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] Primaria comunei Cioreşti, r-ul Nisporeni
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1,5%. în formă de: 

- Scrisoare de garanție bancară 

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

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

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 420,00 mii lei.
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Licitația publică 156/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională nr 3 mun. Bălți

2. IDNO: 1008602005491

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată      nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a Școlii Profesionale nr 3 mun. Bălți

6. Cod CPV: 45453000-7

7. Data publicării anunțului de intenție: 06.04.2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de reparatie a Școlii 
Profesionale nr 3 mun. Bălți 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Școlii Profesionale nr 3 mun. Bălți 
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

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

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

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45453000-7 Lucrari de reparatie exterioară a 
clădirii atelierelor de producție Proiect in m2 402 Conform devizului de lucrari

2 45453000-7 Lucrari de reparatie a pardoselelor et 
4 la căminul studențesc Proiect in m2 67 Conform devizului de lucrari

3 45453000-7 Lucrari de reparatie a fasadei 
corpului administrativ Proiect in m2 868 Conform devizului de lucrari

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului   De antrepriza.

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

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 Școala Profesională nr 3 mun. Bălți, str. Victoriei 62 a

15.  Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

a) ________________________________________________________________________
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b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100000 lei. Da 

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 200000 lei. Da

16 Lichiditate generală 100% Da

17

Declarație privind experiența similară 
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări exe-
cutate în ultimul an de activitate conform 

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

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

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

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

19 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

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

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la laboratoare de 
încercări și teste a materialelor ce vor fi  utilizate, 
în conformitate cu natura și specifi cul lucrărilor 
ce fac obiectul viitorului contract.
Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului.

Da

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

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

Da / Nu

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

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

26 Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate teracota

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

27 Perioada de garanție a lucrarilor 3 ani Da

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

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

29 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională nr 3 mun. Bălți

b) Adresa: Școala Profesională nr 3 mun. Bălți, str. Victoriei 62 a

c) Tel: 023130366  068777694

d) Fax: 023130366

e) E-mail: sp3_balti@mail.md

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Său L. Șefa secției Achiziții și Patrimonii

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: www.sp3.blogspot.com

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic 

de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 05.05.2017
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: Școala Profesională nr 3 mun. Bălți, str. 

Victoriei 62 a
Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii [Școala Profesională nr 3 mun. Bălți]; 
(b) datele bancare [-]; 
(c) codul fi scal [1008602005491]; 
(d) contul de decontare [-]; 
(e) contul trezorerial [-];
(f ) contul bancar [IBAN: MD 38TRPBAB222500A01287AD]; 
(g) trezoreria teritorială [Bălți TREZMD2X]. 

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 360000,00 lei.
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Licitația publică 157/17

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

2. IDNO: 1003606007845

3. Tip procedură achiziție:Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: Servicii de amenajare a pădurilor și examinarea silvopatologică

6. Cod CPV: 77000000-0

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de amenajare a pădurilor 
și examinarea silvopatologică

Conform necesităţilor Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei(în continuare – Cumpărător) 
pentru perioada bugetară 2017.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Surse  proprii

9. Modalităţi de plată: Prin transfer

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 77000000-0 Servicii de amenajare a pădurilor și 
efectuarea expertizei silvopatologice  ha 23 692,7

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De prestarea servicii

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

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Raioanele 
Orhei și Rezina (OS Pohrebeni, OS Susleni, OS Ivancea, OS Teleșeu, OS Vatici, OS Seliște)

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) _______________________________________________________________________
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

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

obligatoriu

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

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

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

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante:Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei

b) Adresa: or. Orhei str. Vasile Lupu 166

c) Tel023522607 023521959

d) Fax:023524265 023521959

e) E-mail:orhei@moldsilva.gov.md

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:inginer șef  în silvicultură Vitalie Starodub

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

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

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

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

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

- pînă la:[ora exactă]11:00

- pe:[data] 05.05.2017

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: Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură 
Orhei, str. Vasile Lupu 166 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii:Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei

(b) datele bancare: MOBBMD22

(c) codul fi scal:  1003606007845

(d) contul de decontare: MD48MO2224ASV39755237100

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 2 244 379 lei
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Licitația publică 158/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Cărpineni

2. IDNO: 1007601005763

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

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

5. Obiectul achiziției: Autogreider

6. Cod CPV: 34921000-9

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

conform necesităţilor Primăriei com. Cărpineni
[denumirea autorităţii contractante] 

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

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

9. Modalităţi de plată:  transfer

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 34921000-9 Autogreider buc 1 Conform anexei

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] 30 zile

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 9 luni

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

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

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

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

a) ________________________________________________________________________
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b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Perioada de garanție a mărfi i 12  luni Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: __Primăria com. Cărpineni_________

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

c) Tel: ____026928236;026926019______

d) Fax: ____026926019__________

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

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

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

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

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

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

- pînă la:[ora exactă]  11:00

- pe:[data]  05.05.2017

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

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: ________30 zile_____________

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

26. Garanția pentru ofertă:

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

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii[indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial[indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni
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c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 504000
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Licitația publică 159/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Vorniceni

2. IDNO: 1007601009923

3. Tip procedură achiziție: Licitatie Publica

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

5. Obiectul achiziției:    Autogreder  

6. Cod CPV: __34143000-1__

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

conform necesităţilor primaria Vorniceni, raionul Straseni [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 20_17_. Proiect PNUD MiDL

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget local, contributii populatie, grant PNUD

9. Modalităţi de plată: ______transfer______

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

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1. 34143000-1 Autogreder buc 1 - Anul producerii - 2015 și mai sus
- Stare funcțională – nou
- Greutatea - de la 10 tone
Revizie tehnică valabilă
- Puterea motorului - minim 75 (105) kw (cp)
- Tip combustibil - diesel
- Număr de cilindri - 4 și mai mult
- Număr de axe - 2 sau 3
- Cutia de viteză-mecanică, manuală
- Capacitatea rezervor combustibil - nu mai putin de 80 litri
- Capacitate rezervor hidraulic-nu mai putin de 35 litri
- Lama frontală - da
- Lamă centrală - da
- Dinţi de sacrifi care (plug spate) - da
- Termen de garanţie oferit - nu mai puţin de 12 luni
- Cărţi de deservire şi operare - da
- Roata de rezervă – optional
Trusă medical și stingător – da
Cric hidraulic corespunzător și cheie pentru schimbul de roți 
Instruire operator – minim 3 ore

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

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

 Vînzare-cumpărare
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12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): [indicaţi 
numărul de luni] 30 zile

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

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: satul 
Vorniceni, raionul Straseni, str. Sfatul Tării nr. 6 primăria 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: __conform cu specifi cația tehnică

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preţ (fără TVA și 
obligațiuni vamale) pentru tehnica solicitată

 _______________________________________________________________________________

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

a) stare funcţională

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________

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

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

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

1 Certifi cat de înregistrare Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului obligatoriu

2 Certifi cat lipsa datoriilor Copie obligatoriu
3 Raport tehnic al grederului Copie obligatoriu
4 Cartea de deservire Copie obligatoriu

6 Foto mijlocului de transport Foto față/spate/lateral stînga/lateral dreapta/
cabină. În format fi zic sau electronic obligatoriu

7 Experiență similară Tabel Opțional

22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: _____primaria Vorniceni________
b) Adresa: __Sfatul Tării nr. 6____________________________
c) Tel: 37323746236., 37323746238., mob. 37360696853
d) Fax: __37323746238
e) E-mail: vorniceniprimaria@gmail.com
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: ___Tofan Vasile- primar_

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

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

- pînă la: [ora exactă]   11:00

- pe: [data] 05.05.2017

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]_____primaria Vorniceni, str. Sfatul Tarii nr. 6

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

25. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile

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

27. Garanția pentru ofertă:

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].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

31. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

32. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 820 000 lei



83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

Licitația publică 160/17

1. Denumirea autorităţii contractante: __Primaria s. Mihailovca, r-ul Cimislia_

2. IDNO: ___1007601008834___

3. Tip procedură achiziție: _Licitatie Publica__

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

5. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie capitala a blocului de învățămînt primar pe str. 31 August 
198, în s.Mihailovca r-ul Cimislia 

6. Cod CPV: 45214100-1

7. Data publicării anunțului de intenție:   ______________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrarilor de reparatie capitala a 
blocului de învățămînt primar pe str. 31 August 198, în s.Mihailovca r-ul Cimislia

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __Primariei s.Mihailovca r-ul Cimislia
[denumirea autorităţii contractante] 

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

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:_ bugetul de stat, Legea bugetului de stat pe anul 2017 
nr.279 di 16 decembrie 2016__

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

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

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45214100-1
Lucrari de reparatie capitala a blocului 
de învățămînt primar pe str. 31 August 
198, în s.Mihailovca r-ul Cimislia

Proiect 1  Conform listei cantităților de lucrări

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului De antrepriză_

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

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

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: __
Grădinița de copii s.Mihailovca ,R-ul Cimișlia

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:_Pe lista întreagă

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :_Oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere tehnico-economic
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17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:

a) Prețul ofertei 80 puncte

b) Sistemul calitatii 20 puncte

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 

19.1 Toate materialele și componentele inclusiv materialele adezive, tencuielile, vopsitoriile etc. 
trebuie să fi e adecvate pentru utilizarea în procesul de efectuare a lucrărilor de reparație capitală 
a blocului  de învățămînt primar pe str. 31 August 198, în s. Mihailovca r-ul Cimișlia și pentru 
a fi  expuse la cele mai extreme condiții meteorologice din locația clădirii. Toate lucrările să fi e 
efectuate conform instrucțiunilor fabricantului pentru a preveni fi surile și coroziunea.

19.2  O atenție deosebită se va acorda detaliilor cu privire la lucrările ascunse, rezistența carcasei 
din PGC, pegătirea spațiului precum și instalarea tuturor construcțiilor auxiliare necesare, 
întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea siguranței la foc.

19.3  Pregătirea pereților: verifi carea pereților, eliminarea pieselor instabile și fi xarea lor.

19.4  Aplicarea straturilor succesive de izolare în conformitate cu specifi cațiile tehnice, instrucțiunile 
producătorului și practicilor bune inginerești;

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

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

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

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

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

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

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

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

Declarație pe proprie răspundere conform 
Formularului F3.6 Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Declarație pe proprie răspundere conform 
Formularul F3.7 Da

8

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

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

Da

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

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

Da

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

11 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform  
Formularul F3.8 Da
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

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

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

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

1940000 Lei. Da

15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 
conform IPO14 1200000 Lei Da

16

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

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

Declarație privind experiența similară conform 
Formularul F3.10
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări ex-
ecutateîn ultimul an de activitate conform For-
mularul F3.11

Operatorul economic trebuie să nominalizeze 
contractul/ contractele în baza cărora se 
întrunesc cerinţele stabilite, pentru fi ecare dintre 
acestea prezentându-se informaţii detaliate, 
conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ 

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

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

Da

17

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

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

Da

18

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

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

Da

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

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

20
Demonstrarea accesului la personal/ un 
organism tehnic de specialitate, care să 
garanteze asigurarea unui controlul al calităţii

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

Da

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

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

Da

23 Avizul Inspecției de Stat în Construcții copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

24 Manualul Calității copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

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

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului La solicitare

26 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  ____1 an_____
Max. _____3 ani____ Da

27
Recomandări la contractele prezentate pentru 
demonstarea lucrărilor similare executate în 
ultimii 5 ani

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

28 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

Notă: Prezentarea ofertelor conform documentației standart.

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

a) Denumirea autorităţii contractante: _ Primaria s. Mihailovca, r-ul Cimislia

Adresa: ___Primaria s.Mihailovca, r-ul Cimislia,

Republica Moldova, strada Ștefan Vodă 244

b) Tel:024144535 , 069383242______________

c) Fax: _024144919_____________

d) E-mail:prim.mihailovca@mail.ru

e) Numele șifuncţia persoanei responsabile:Moraru Iurie - primar s.Mihailovca

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.

Aditional setul de documente poate fi  obtinut on-line la adresa: prim.mihailovca@mail.ru

In cazul obtinerei setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare in conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice.

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

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

- pînă la: [ora exactă]  11:00

- pe: [data]   05.05.2017

Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primaria s.Mihailovca, r-ul Cimislia,

Republica Moldova, strada Ștefan Vodă 244

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 
asiste la deschiderea ofertelor.
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24. Termenul de valabilitate a ofertelor: ____45 zile___________________________

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

26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1___%.în formă de: 

- Garanție bancară

- Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]: ____5_____%.

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

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1618000 Lei

Specifi cația tehnica

Anexa nr.1

TRACTOR NOU

Nr. Parametri tehnice solicitate Detalii / Descrierea

1 Categoria vehiculului

Tractor multifuncțional universal destinat pentru 
efectuarea lucrărilor agricole, echipat cu lama frontala 
pentru deszapazire, incarcator frontal si remorca 
basculanta cu borduri adaugatoare 

2 Anul producerii 2014 si mai sus. Doar tractoare noi

3 Sistem de rulare roti

4 Termen de garanție oferit Nu mai puțin de 12 luni 

5 Puterea motorului Min – 70 CP

6 Număr de cilindri 4 si mai mult

7 Volumul motorului 4.0 – 5.0 litri

8 Cutia de viteza Mecanica, manuala

9 Tip combustibil Diesel 

10 Capacitatea rezervor combustibil Nu mai puțin de 70 litri

11 Capacitatea uneltelor și utilajilor

- Lama frontale ca latimea min 2 metre;
- Încărcătoar frontal cu volumul cupei min. 07 m.3;
- Remorca cu masa incarcaturei transportate de la 4500 

kg, borduri adaugatoare.

Primarul comunei Cioreşti                                     Guţu Valeriu
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În atenția operatorilor economici!

La Licitația publică Nr. 135/17 din 25.04.2017 cu privire la achiziționarea: 

Reparatia capitala a gradinitei de copii pentru 160 de locuri 

din s.Colonita,str. B.P. Hasdeu, etapa fi nala , Cod CPV: 45260000-7,

conform necesităților Primaria s. Colonita sunt operate următoarele modifi cări:

24.  Garantia pentru ofertă  Nu se cere

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 5 700 000.00 lei.

se înlocuiește cu:

24.  Garantia pentru ofertă  1%

25. Garanţia de bună execuţie a contractului:  5%

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 4 750 000.00 lei.
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În atenția operatorilor economici!

La Licitația publică Nr. 136/17  din 25.04.2017  cu privire la achiziționarea: 

reagenților chimici, Cod CPV: 33696500-0, conform necesităților 

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 sunt operate următoarele modifi cări:

a) Evaluarea pe poziții va fi  înlocuită cu evaluarea pe lot,

b) Va fi  adăugat  reagenți  chimici pentru aparat cu sistem închis ABX400 Pentra,

c) Va fi  adăugat ”Cîștigătorul va asigura implementarea tehnică și suport tehnic”,

d) De adăugat certifi catul de atestare pentru ingineri de la producător.

În atenția operatorilor economici!

La Licitația publică Nr. 148/17 din 28.04.2017  cu privire la achiziționarea 

automobil de serviciu, Cod CPV: 34110000-1,conform necesităților 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de desfășurare a licitaţiei: 28.04.2017  

se înlocuiește cu:

Termenul de desfășurare a licitaţiei: 25.04.2017



90

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

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 425-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Directia Invatamint a Consiliului Raional Leova

2. IDNO: 1007601011331

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru alimentarea copiilor la Tabara de odihna si 
intremare a sanatatii copiilor si adoliscentilor din s. Sarata Noua, r-nul Leova pentru anul 2017

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: 

„Produse alimentare pentru alimentarea copiilor la Tabara de odihna si intremare a sanatatii 
copiilor si adoliscentilor din s. Sarata Noua, r-nul Leova pentru anul 2017”

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Directiei Invatamint a Consiliului Raional Leova
[denumirea autorităţii contractante] 

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

suma necesară din: Bugetul de stat. [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15811110-7 Piine kg 3150.00
Proaspata din faina de griu calitatea 
superioara, 400gr/buc, feliata, 
SM 173:1997

2 15612100-2 Faina de griu kg 81.00 Calitate superioara, amb. 2 kg in pachet
SM202-2000

3 15850000-1 Fidea kg 16.00 Taiata scurt, ambalata la 8 kg GOST 875-92

4 15811200-8 Chifl e in asortiment kg 540.00 Proaspete cu magiun, 100 gr/buc

5 15850000-1 Paste fainoase kg 150.00 Calitatea superioara, clasa 1, ambalaj de 1 kg, 
5 kg sau 8 kg GOST 875-92

6 15613310-4 Crupe de arpacas kg 85.00 Calitatea superioara, clasa 1, ambalatj de 1 kg, 
5 kg sau 8 kg 

7 15614100-6 Orez kg 126.00 Boabe rotunde intregi in pachet de 1 kg, 3 kg 
sau 5 kg GOST 292-93

8 03211000-3 Crupe de griu sfarmat kg 50.00 In ambalaj cite 1 kg, 3kg sau 5 kg GOST 276-60 
sau PTMD 67-38869887-005:2000

9 15613310-4 Crupe de arnaut kg 30.00 In ambalaj cite 1 kg, 3kg sau 5 kg 

10 15610000-7 Crupe de orz kg 63.00 Pachet de 1 kg, 3kg sau 5 kg GOST 5784-60

11 15613310-4 Crupe de mei kg 63.00 Pachet de 1 kg, 3kg sau 5 kg 

12 03211900-2 Crupe de hrisca din boabe
intregi kg 162.00 Boabe intregi, ambalate de 1 kg ,3 kg sau 5 kg 

GOST 5550-74

13 15625000-5 Crupe de gris kg 117.00 Pachet de 1 kg, 3kg sau 5 kg GOST 17022-97

14 15613310-4 Crupa de ovaz kg.  180.00 Pachete de 1 kg, 3kg sau 5kg
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

15 05800000-6 Sare iodata kg 94.00 Pachet de 1 kg sau 3kg, GOST 13830-97

16 15831200-4 Zahar alb kg 369.00 Din sfecla,de calitate standart in pachete a cite 
1 kg sau 5kg, GOST 21-94

17 15841000-5 Cacao pudra pac 24.00 Continut redus de grasime, pachet de 0.2 kg 
GOST 108 

18 15863200-7 Ceai negru cutii 120.00 Pachete a cite 100 pliculete (2 gr ceai un 
pliculet) GOST 1937-90

19 03221220-1 Mazare verde conservata kg 198,10 Cu bob intreg,in borcane de 0.700 kg
GOST15842-90

20 3221220-4 Mazare uscata boabe şlefuita kg 134.00 Intreaga in ambalaj a cite 1 kg, 3kg sau 5kg
PTMD67-38869887-003

21 03221210-1 Fasole boabe kg 100.00 Intreaga in ambalaj a cite 1 kg, 3kg sau 5kg

22 15331427-6 Pasta de roşii kg 79.80 25%,calitatea I,in borcane de 0,7 kg 
SM 247:2004

23 03221240-0 Rosii kg. 756.00  Proaspete

24 03221270-9 Castraveti kg 720.00 Proaspeti

25 03221230-7 Ardei dulci kg 65.00 Proaspeti

26 03221112-4 Morcov kg 631.00 Proaspat mascata

27 03221111-7 Sfecla rosie kg 351.00 Proaspata

28 03221410-3 Varza alba kg 300.00 Proaspata

29 03221440-2 Varza rosie kg 250.00 Proaspata

30 03212100-1 Cartofi  noi kg 2700.00 Proaspeti

31 03221113-1 Ceapa kg. 585.00 Uscata ,mascata

32 03222210-8 Lamiie kg. 50.00 Proaspete

33 15872300-4 Verdeata kg. 54.00 Marar, petrunjel proaspat la kg

34 15111100-0 Carne de bovina kg 494.00 Fara os si grasime, calit.superioara,
refrigerata GOST 779-55

35 15111100-0 Carne de porcine kg 435.00 Fara os si grasime, calit.superioara, refrigerata 
GOST7724-77

36 15112000-6 Pept de gaina kg 480.00 Congelat de fi erbere rapida,ambalat in cutii de 
carton, GOST 37-91

37 15131000-5 Conserve carne de vita kg 45.00 In borcane din sticla de 500gr GOST 5284-84

38 15211000-0 File de peste (hec, argentina) kg 342.00 Congelat,calitate superioara,ambalat in cutii 
de carton 10 kg, GOST 20057-90

39 15235000-4 Conserve de peste kg 131.50 Sardina in ulei,cutie 240g GOST 16978-99

40 15542000-9 Brinza de vaci (tvorog) kg 288.00 Brinza de vaci fara chiag, in ambalaj de 0.5 kg 
de 5% SF03947208-009:2011

41 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui litri 130.00
Din rasarita, rafi nat dezodorizat,in sticle de 1l 
sau 5l PTMD 67-05691233-001:2002 sau 
GOST 1129-33

42 15530000-2 Unt kg 351.00
 Proaspat la kg din smintina dulce nesarat 
72.5% grasime, fara adoos de grasimi vegetale 
GOST 3737-91

43 15512100-1 Smintina kg 98.00 10%,in ambalaj de 0.5 kg TU 10.02.789.09.89

44 15511100-4 Lapte pasterizat litri 2205.00 Ambalaje de 1l, 2.5%, GOST 13277-79

45 15550000-8 Chefi r litri 900.00 Pachete 0.5 litri: 2.5%, PTMD67-04928383-013

46 15540000-5 Cascaval kg 76.00 Cu cheag tare 45%, SM-218:2001

47 15551300-8 Iaurt buc 180.00 In ambalaje a cite 100gr/buc(dulce)
TU92222-005-18255315
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

48 15821200-1 Covrigei kg 180.00 In ambalaj cite 1 kg, 3kg sau 5 kg 

49 15821200-1 Pesmeti kg 360.00 In ambalaj cite 1 kg, 3kg sau 5 kg 

50 15332200-6 Magiun din fructe kg 70.00 Sterilizat,calitate superioara,borcane de 0.7 kg 
GOST 6929-88

51 15321000-4 Suc de fructe litri 1800.00 Limpezit,sterilizat,in borcane de 3l SM183

52 15842300-5 Halva  kg 54.00 Cu adaos de cacao,n in cutii de 5 kg
GOST 6502-94

53 15821200-1 Biscuiti kg 216.00
Cutii de 3 kg. ambalate in cutii de carton 
sa nu contina ului de palmier sau uleiuri 
hidrogenate, SM 173-1997

54 15332410-1  Fructe uscate kg 72.00 Ambalate in cutii de carton ciite 3kg, 5 kg
55 03222333-6 Cirese  kg 55.00 Proaspete 
56 03222331-2 Caise kg 110.00 Proaspete a cite 115 gr/buc(+/-)
57 03222341-5 Struguri kg 110.00 Proaspete a cite 115 gr/buc(+/-)
58 03222321-9 Mere kg 120.00 Proaspete a cite 115 gr/buc(+/-)
59 03222334-3 Prune kg 55.00 Proaspete a cite 100 gr/buc(+/-)
60 03222332-9 Piersici kg 150.00 Proaspete a cite 115 gr/buc(+/-)
61 03222111-4 Banana kg 120.00 Proaspete a cite 115 gr/buc(+/-)
62 03222210-8 Clemantine kg 200.00 Proaspete a cite 115 gr/buc(+/-)
63 03142500-3 Oua buc 5940.00 De masa, proaspete stampilate SM-89

6. Termenul de livrare solicitat și locul destinației fi nale: 14.06.2016 pina la 23.08.2016, Tabara din 
s. Sarata Noua

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

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

1 Certifi cat de inregistrare a intreprinderii

Copie emis de Camera Inregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informationale), 
confi rmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar
Copie eliberat de banca detinatoare de 
cont Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului

Obligatoriu

3 Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certifi catului-conform cerintelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova) Confi rmata prin 
semnatura si stampila participantului

Obligatoriu

4 Ultimul raport fi nanciar Copie confi rmata prin semnătura si stampila 
participantului Obligatoriu

5 Certifi cat de conformitate /(Declaratia de 
conformitate – pentru produsele lactate)

Eliberat de Organismul de certifi care acreditat in 
sistemul National de Acreditare - confi rmata prin 
stampila si semnatura participantului 

Obligatoriu

6 Oferta de pret confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

7 Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de 
transport

copie confi rmata prin semnatura si stampilata de 
participant Obligatoriu

8 Autorizatia sanitara veterinara de functionare a 
agentului economic participant copia semnata si stampilata de participant Obligatoriu

9 Informatii generale despre ofertant Confi rmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: DICR Leova

b) Adresa: or. Leova, str. Independentei 3

c) Tel: 0263 2-41-83, 2-32-25

d) Fax: 0263 2-31-05

e) E-mail: dgrilv@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Alexandru Gospodinov-sef. DICR Leova

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 25.04.2017

- pe adresa: DICR Leova, or. Leova str. Independentei 3, etajul 3 biroul 29 [denumirea autorităţii 
contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

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

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

 (d) contul de decontare [indicaţi];

 (e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

 Contestaţiilor la adresa : (indicati adresa)

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 340000.00
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Cererea ofertelor de prețuri 426-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Șuri,r-ul Drochia

 IDNO: 1007601010688

2. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri

3. Obiectul achiziției: Produse alimentare

4. Cod CPV: 15800000-6

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

conform necesităţilor Primăria comunei Șuri,r-ul Drochia 
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 01.05.2017-31.08.2017, este alocată suma 
necesară din: Bugetul local [sursa banilor publici]  

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 03142500-3 Ouă de găină buc 4300 De masă, dietice, categoria B, cu greutatea nu 
mai mică de 63 gr.

2 15511300-6 Pulpe de pui kg 400 Refrigerat, fără aditivi alimentari, în ambalaj 
cîte 10 kg.GOST 25391-82

3 15112000-6 Piept de pui kg 420 Refrigerat, fără aditivi alimentari, în ambalaj 
cîte 5 kg.GOST 25391-82

4 15111100-0 Carne de viţel kg 500 Calitate superioară, dezosată,refrigerată, 
GOST 7724-7*7

5 03311230-3 Pește kg 320 Merluciu / Hec /congelat,f/ă cap, calitate 
superioară.

6 15421000-5 Ulei butelii 32 nerafi nat, ambalaj plastic 5 litri

7 15872400-5 Sare iodată kg 75 În ambalaj căte 1 kg

8 15331425-2 Paste de tomat bor 85 Ambalaj a cîte 1,1kg, f/ă aditivi,coloranţi sau 
consarvanţi sintetici

9 03211000-3 Crupe de grîu kg 80 30 kg - în ambalaj cîte 1 kg , 50kg - în ambalaj 
cîte 25 kg.

10 03211400-7 Crupe de orz kg 80 calitate superioară GOST 26791-89, 30 kg - în 
ambalaj cîte 1 kg, 50 kg - în ambalaj cîte 25kg.

11 15613380-5 Crupe de ovăs kg 80 calitate superioară GOST 26791-89 30 kg - în 
ambalaj cîte 1 kg, 50 kg - în ambalaj cîte 25 kg.

12 15625000-5 Crupe de griș kg 70 calitate superioară GOST 26791-89, 20 kg - în 
ambalaj cîte 1 kg, 50 kg - în ambalaj cîte 25 kg.

13 15613311 Crupe de porumb kg 80 calitate superioară GOST 26791-89,30 kg - în 
ambalaj cîte 1 kg, 50 kg - în ambalaj cîte 25 kg.

14 15613300-1 Crupe „Arnautca” kg 70 În ambalaj cîte 1 kg, calitate superioară GOST 
26791-89

15 03211300-6 Orez rotund kg 140 calitate superioară GOST 26791-89, 40 kg - în 
ambalaj cîte 1 kg, 100kg - în ambalaj cîte 25kg.
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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 15850000-1 Tăeţei cutii 10 Calitate superioară, clasa I, grupa V, ambalat 
16 kg GOST 875-95

17 15850000-1 Macaroane cutii 7 Calitate superioară, clasa I, grupa V, ambalat 
18 kg GOST 875-95

18 15612100-2 Făină de grîu kg 250 De calitate superioară, ambalat a cîte 50 kg

19 032120-4 Mazăre uscată kg 95 20 kg - în ambalaj cîte 1 kg, 75 kg - în ambalaj 
cîte 25 kg.

20 15613000-8 Hrișcă kg 115 calitate superioară GOST 26791-89, 40 kg - în 
ambalaj cîte 1 kg, 75 kg - în ambalaj cîte 25 kg.

21 15821200-1 Biscuiţi „Maria” kg 150 Dietici, din făină integrală, fără zahăr și grăsimi

22 15821200-1 Covrigei kg 150 Calitate superioară

23 15113000-3 Carne de porc proaspata kg 400 Calitate superioară, dezosată,refrigerată

24 15863200-7 Ceai negru kg 12 În ambalaj cîte 0,1 kg de calitate superioară/
frunză întreagă, nemărunţită/

25 15800000-8 Bicarbonat de sodiu kg 5 În ambalaj cîte 0,25 kg.

26 15870000-7 Frunze de dafi n pachet 50 În ambalaj cîte 0,1 kg.

27 15332411-8 Stafi de kg 15 Ambalate la cutie de 5 kg

28 15830000-5 Vanilie pachet 150 Ambalat pachete de 2 grame

29 15332291-0 Majiun în asortiment kg 50 Ambalat a căte 5 sau 10 kg.

30 15321000-4 Suc borcan 280 Limpezit, în asortiment ambalat a cîte 3lt

31 03111000-2 Seminte de in kg 10 ambalat 200 gr

32 03111300-5 Seminte de fl oarea soarelu kg 10 ambalat 500 gr

33 15332410-1 Fructe uscate kg 50 40 kg asorti, 5 kg curaga,5 kg prune

34 15871100-5 Oţet sticle 12 Sticle plastic 1 litru,6%

35 15872200-3 Piper măcinat pachet 3 pachet de 100 gr

36 15800000 Drojdie uscată kg 2.5 Ambalaj de 0,1kg.

37 15530000-2 Unt de vacă kg 180 Din smîntînă dulce, nesărat, f/ă adaosuri 
vegetale, 72,5% grăsime, ambalaj 10 kg.

38 15530000-2 Unt de vacă pachet 200 Din smîntînă dulce, nesărat, f/ă adaosuri 
vegetale, 72,5% grăsime, ambalaj 0,2 kg.

39 15511700-0 Lapte litri 3100 Natural, pasteurizat, în ambalaj de polietilenă 
cîte 1 lt, grăsimea 2,5%.GOST 4929-84

40 15500000-3 Brînză de vaci kg 380 Natural din lapte de vaci în ambalaj cîte 2kg, 
grăsime 18%

41 15512100-1 Smîntînă pachet 150 Natural din lapte de vaci în ambalaj cîte 0,5lt, 
grăsime 20%

42 15511300-6 Chefi r pachet 1100 Natural din lapte de vaci în ambalaj cîte 0,5lt, 
grăsime 2,5%

43 15500000-3 Cașcaval kg 160 Natural din lapte de vaci, grăsime 50%

44 03211900-2 Pîne din făină integrală kg 1150 calitate superioară, baton a cîte 0,5kg

45 03211900 Piine de secara kg 150

46 15811200-8 Chifl e buc 1250 în asortiment, 100 grame

47 03221221-1 Mazăre verde borcan 100 În borcane 0,72kg GOST 15842-90

48 15800000 Cacao kg 10 Pudră, neîndulcită, în ambalaj cîte 0,2 kg

49 15831000-2 Zahăr kg 400 Din sfeclă, ambalat a cîte 50 kg

50 15331130-7 Fasole kg 80 În ambalaj cîte 1 kg
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5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: Livrarea mărfi i : luni – marţi, 
între orele 8ºº - 17ºº, grădiniţele din s.Șuri și Șurii – Noi, cu hamalul furnizorului pînă la 
depozitul instituţiei pînă la 31.12.2017.

De propus produse conform cerinţelor indicate în tabelul de mai sus: ambalaj,ţara de origine 
ș.a. În caz contrar ofertele vor fi  respinse, sau marfa va fi  returnată pe parcurs. 

Produsele lactate vor fi  livrate pînă la ora 8ºº cu auto specială.

La transportarea produselor ușor alterabile / lactate, carne, pește, ouă / se vor respecta 
condiţiile de igienă și temperatură conform standardelor.

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

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

1 Certifi car de înregistrare / 
Extras din Registrul de Stat

Copie emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certifi cat de atribuire a contului bancar. Actualizat cu ștampila umedă a băncii 
deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Date despre participant
Să conţină obligatoriu numele conducătorului, 
date de contact, confi rmată prin semnătura și 
ștampila participantului

Obligatoriu

4 Formularul ofertei Confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5 Formular informativ / F 3.3 / Conform F 3.3 din Documentaţia Standard Obligatoriu

6 Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Conform F 3.4 din Documentaţia Standard Obligatoriu

7 Specifi caţii tehnice și de formare a preţului F 4.3 În ordinea enumărată în tabelul nr.1 Obligatoriu

8 Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

9 Pașaport sanitar veterinar pentru mijloacele de 
transport Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

10 Certifi cat de confi rmitate / Declaraţia de 
conformitate - pentru produsele lactate /

Copie originalului eliberat de Organismul 
Naţional de Verifi care a conformităţii produselor, 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

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 comunei Şuri,r-ul Drochia

b) Adresa: s.Șuri, raionul Drochia

c) Tel: 0252-77-236; 0252-77-234; 069802777

d) Fax: 0252-77-236

e) E-mail: petru.turculet@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Petru Turculet

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
ţinîndu-se cont de ambalajul solicitat și unitatea de măsură, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura 
persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:

- pînă la: 11:00
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- pe: 25.04.2017

- pe adresa: Primăria comunei Șuri,r-ul Drochia, contabilitatea. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

Garanția pentru ofertă: Nu se cere 

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

12. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 160000
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Cererea ofertelor de prețuri 427-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria or Cainari

2. IDNO:   1007601003817

3. Tipul procedurii de achiziţie: Cererea Ofertelor de Pret

4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pe pozitii 

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunt de participare este intocmit in scopul achizitionarii Produselor alimentare pe pozitie 

conform necesitatilor Primarie or Cainari 

pentru perioada bugetara 2017 ,

este alocat suma necesara din Bugetul de Stat 

Cumparatorul invita operatorii economici interesati ,care ii pot satisface necesitatile, sa participe la 
procedura de achizitii privind livrarea urmatoarelor bunuri:

Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
standarde de referinţă

1 15112100-6 fi le de pui congelat fără os kg 700 Amb.(1kg) Calitate super.mold.

2 15530000-2 Unt de vaci ”Țărănesc” pac 1050 Din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsime fără 
adaus de grăsimi veget.(0,2)kg

3 03142500-3 Ouă de găină buc 8000 De masă .Calit.super.

4 15331133-8 Mazăre șlefuită pac 150 Întreagă amb.(1kg)

5 15612000-1 Crupe de griș pac 95 Amb.(1 kg) calitate superioara

6 15613380-5 Fulgi de ovăs pac 250 Amb.(0,5 kg)

7 15612000-1 Crupe de arpacaș pac 35 Amb.(1kg)

8 15612000-1 Crupe de porumb pac 75 Amb.(1kg)

9 15612000-1 Crupe de mei pac 95 Amb.1 kg

10 15421000-5 Ulei de fl oarea soarelui litre 160 Rafi nat amb.1l cal.sup.

11 15850000-1 Paste fainoase kg 170 Calit.super. amb.1 kg din faina integrala 

12 15897200-4 Roșii în suc borc 140 În borc.de 0,9

13 03222321-9 Dovleac kg 5 moldovenesc

14 15331462-3 Mazăre verde conservată borc 68 Cu bob zbărcit în borc.de 0,72cal. Sup.

15 15332290-3 Magiun natural de fructe kg 80 Calit.superioară în borc.de sticlă 1 kg

16 15614000-5 Orez rotund intreg pac 115  Întreg rotund amb.1kg calit.super.

17 15332410-1 Prune uscat fara fum kg 23 Amb.1kg calitate super.

18 15221000-3 Piește congelat merluciu kg 340 Fără cap calit.super. amb.10kg

19 15612000-1 Hrișcă kg 115 Amb.1 kg, calit.super.

20 15545000-0 Cașcaval kg 140 45% grăsime calit.superioară

21 15821200-1 Biscuiţi pentru copii kg 50 Ambalaj 5 kg cal.super.

22 15221000-3 Peste congelat Argentina kg 70 Fara cap, amb 10 kg calit. Super.
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Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
standarde de referinţă

23 15892100-8 Suc de fructe natural litri 950  amb 1l . natural sau cu adaos nu mai mult de 
5% de zahar la 100ml

24 15612100-2 Făină de grîu pac 250 Calit.superioară (amb.1 kg)

25 15821200-1 Biscuiti Porumbita kg 36 Amb2 kg calit. Super.

26 15332410-1 Mere uscate fara fum kg 23 Amb.1,kg calit.super

27 15500000-3 Lapte pasterizat pac 2550 2% în pachete de polietelin 1l cal. Super.

28 15500000-3 Chifi r pac 2450 2% în pachete de polietelin 0,5 lcal.sup.

29 15500000-3 Smîntînă pac 250 10% pach.poliet.0,5l

30 15500000-3 Brînză de vacă kg 385 de 9% amb. 1 kg cal.super.

31 03212100-1 cartofi kg 530 Ambalaj 10 kg

32 03221113-1 Ciapă kg 120 Ambalaj 10 kg

33 03221400-0  Varză kg 380 Ambalaj 10 kg

34 03221112-4 Morcov kg 120 Ambalaj 10 kg

35 03221111-7 Sveclă roșie kg 100 Ambalaj 10 kg

36 03222115-2 Stafi de kg 26 Ambalaj 0,1 kg cal.super

37 15332410-1 Caise uscate(curaga) kg 20 ,ambalat 0.2kg calit .super.

38 03222321-9 Mere proaspete kg 100 Ambalaj 10 kg

39 03221210-1 Fasole pac 120 Amb.1 kg

40 15800000-6 Rosii proaspete kg 50 Amb.1kg mold.

41 15811000-6 Franzelă buc 3450 Din făină de grîu calit.super. 0.4kg

42 15821200-1 Biscuiți de ovăs kg 12 Amb.4 kg

43 15811000-6 Piine de secara buc 800 Cal super amb 0.5kg

44 03222210-8 Lămîie kg 7 Amb.1kg

45 15331462-3 Castraveti murati borc 66 Amb. 0,9 kg cal super. fara adaos de acid acetic

46 15863000-5 Ceai negru natural pac  55 În pachete cu 25 plicuri. calit. Super.

47 15872400-5 Sare iodată pac 22 Pac.poliet.1 kg

48 15331420-7 Pasta de rosii borc 35 In borc. 0.72kg

49 15800000-6 Muschi de vita congelat kg 130 Calitate superioara amb.1.0 kg

50 15800000-6 Crupe de arnautca kg 50 Amb. 1 kg cal. Super.

51 15800000-6 Mușchi de porc congelat kg 300 Calit.super.amb.1 kg

52 15800000-6 Cacao pac 15 .amb 0,1 kg calit .super.

53 15800000-6 Zahar tos kg 500 .amb 1 kg calitate superioara

54 15800000-6 Banane kg 60 Amb.5kg coapte

55 15800000-6 Ardei dulci grasi kg 20 Amb.1kg.mold.

56 15800000-6 Miez de nuca kg 23 Amb. 0,1 kg cal. Super.

57 15800000-6 Miez de fl oarea soarelui kg 16 Amb.0.1kg. cal. Super.

58 15800000-6 Covrigei cu mac kg 28 Amb.3,5 kg calit. Super.

59 15500000-3 Iaurt natural pac 570 Amb.0,5 l fara adaosuri si fara conservanti cal. 
super

60 15811000-6 Chifl a „Romanita cu susan „ buc 240 Amb.0,3 calitate super

61 15800000-6 Susan kg 4 Amb. 0,1 kg calit super

62 15800000-6 Radacina de patrunjel kg 4 Amb 0,5 kg 
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Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
standarde de referinţă

63 15800000-6 Radacina de telina kg 4 Amb. 0,5 kg

64 15612000-1 Crupe de secara kg 15 Amb 1 kg calit. Super.

65 15800000-6 Inimi de pasare kg 65 Amb. 1 kg Calit. Super moldov.

66 15800000-6 Conopida kg 30 Amb. 1 kg Calit. super

67 15221000-3 Macrou congelat kg 70 Amb 10 kg calit. super.fara cap

68 15800000-6 Castraveti proaspeti mold kg 20 Ambalat 1 kg moldovenesti

69 15800000-6 Cirese proaspete mold. kg 20 Ambalat 1 kg moldovenesti

70 15800000-6 Dovlecei kg 16 moldovenesti

71 15800000-6 Covrigei cu faina de griu 
incoltit kg 28 Ambalat 3,5 kg

72 15800000-6 Ficat de pasare kg 60 Ambalat 1 kg (moldovenesti)

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei fi nale:  In termen saptaminal, zilnic 

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

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

1 Extras Camera de Inregistrari

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

Obligator

2 Certifi cat privind lipsa restantelor
 fata de buget

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

Obligator

3 Date despre participant Original. Confi rmat prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligator

4 Raportul fi nanciar Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligatoriuiu

5 Confi rmare contului IBAN copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligator

6 Certifi cate de conformitate,de calitate si sanitar Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Obligator

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

Denumirea autorităţii contractante: PRIMARIA OR CAINARI

Adresa: or.Cainari str C.Negraia 4

Tel: 243-3-22-36

Fax: 243-3-33-46

E-mail: primariacainari@mail.ru

Numele și funcţia persoanei responsabile: Primar - Ghelan Maria

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

- pînă la ora 11.00: 

- pe data de 25.04.2017
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- pe adresa or.Cainari str C.Negraia 4 sediul Primaria or Cainari : 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse

11. Criteriul de atribuire este - preţul cel mai scăzut

12. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 de de zile calendaristice 

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 pe adresa or.Cainari str C.Negraia 4 sediul Primaria or Cainari, cu nota 
„Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 

a) benefi ciarul plăţii PRIMARIA OR CAINARI; 

b) datele bancare MF TREZORARIA DE STAT; 

c) codul fi scal 1007601003817; 

d) contul trezorerial MD96TRPDAF30000001106500; 

e) trezoreria teritorială TREZORARIA TERITORIALA CAUSENI

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa: or.Chisinau soseaua Hincesti 53.

14. Valoarea estimata a achizitie, fara TVA , 361910.00 lei 
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Cererea ofertelor de prețuri 428-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești

2. IDNO: 1007601005970

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției:Extinderea rețelelor de apeduct în sectorul N1, s.Ciuciuleni r-nul Hîncești 
N15835- AF2 (etapa IV) 

5. Cod CPV: 45232150-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 07.04.2017

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

Lucrărilor de extindere a rețelelor de apeduct în sectorul N1, s.Ciuciuleni r-nul Hîncești
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria s. Ciuciuleni r.Hîncești
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul Local

8. Modalităţi de plată: Transfer

 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 45232150-8 Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct în 
sectorul N1, s.Ciuciuleni r-nul Hîncești proiect 1 Conform listei cantităților de lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: COP

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

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):6 luni

13. Locul executării lucrărilor: s.Ciuciuleni, r.Hîncești

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________
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17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Experiența în 
domeniu de minim 5 ani.

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

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

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Ciuciuleni

b) Adresa: s.Ciuciuleni, r. Hîncești MD 6422

c) Tel:026933236; 026933221

d) Fax:026933221

e) E-mail:apl.ciuciuleni@yahoo.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Grigoraș Gheorghe, Primar

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: apl.ciuciuleni@yahoo.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: [ora exactă] 11:00
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- pe: [data] 27.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: s.Ciuciuleni,r. Hîncești, MD 6422, Anticamera

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă:Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: 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: 623730 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 429-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: __Primăria Cărpineni, r. Hîncești______

2. IDNO: ___1007601005763_______________________________________

3. Tip procedură achiziție: __Cererea Ofertelor de Preț____________

4. Obiectul achiziției: ____Materiale de construcții_________________

5. Cod CPV: _44100000-1__

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

conform necesităţilor Primăriei Cărpineni
[denumirea autorităţii contractante] 

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

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

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

1 44100000-1 Ciment I-42,5 R,tone 10

2 44100000-1 Nisip PGS,m3 30

3 44100000-1 Scindura 0,25x0,10 x 6m, buc 20

4 44100000-1 Vopsea Gama Color 2,7 kg,cutii 10

5 44100000-1 Vopsea email 2.7 kg Nova,cutii 15

6 44100000-1 Vopsea email 2,7 kg Nova alba 10

7 44100000-1 Vopsea Zebra 2,8 kg asorti,cutii 15

8 44100000-1 Vopsea Eurostil 14 kg,caldare 10

9 44100000-1 Diluant Bezir 1 l,sticle 35

10 44100000-1 Vopsea Zebra 0,9 kg,cutii 10

11 44100000-1 Diluant 0,9 l,sticle 20

12 44100000-1 Moluza ,m3 35

13 44100000-1 Sveler N 12, m 30

14 44100000-1 Sveler N 6 ,m 30

15 44100000-1 Armatura d-10,m 150

16 44100000-1 Fir electric AVVG 3 x 2,5 ,m 150

17 44100000-1 Cornier 5 cm,m 24

18 44100000-1 Armatura d-8,m 210

19 44100000-1 Cornier 4 cm,m 30

20 44100000-1 Setca 10 x 10 x 4 ,buc 5

21 44100000-1 Electrozi 3,2mm,cutie 4

22 44100000-1 Pietris spalat 5/20,m3 50
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Cantitatea

23 44100000-1 Disc metal d-230 Verto,buc 7

24 44100000-1 Setca 15 x 15x 4mm(2x1),buc 20

25 44100000-1 Pietris 20 x 40 ,m3 50

26 44100000-1 Tava rotunda d-40,m 3

27 44100000-1 Tava profi lata 80 x 80,m 30

28 44100000-1 Caldare-constructii 12 l,buc 2

29 44100000-1 Sirma arsa,kg 7

30 44100000-1 Perie-var 170 x 75 ,buc 1

31 44100000-1 Perie 170 x 65,buc 2

32 44100000-1 Cinar,buc 10

33 44100000-1 Paton electric,buc 10

34 44100000-1 Bec 75 wt,buc 120

35 44100000-1 Fir electric PVS 2 x 0,75 ,m 10

36 44100000-1 Fir electric PVS 2 x 4 ,m 65

37 44100000-1 Fir electric VVG 2 x 2,5 ,m 100

38 44100000-1 Automat electric 32 A,buc 1

39 44100000-1 Cuie N 7-200 ,kg 15

40 44100000-1 Suruburi N 32,buc 300

41 44100000-1 Suruburi N 102,buc 50

42 44100000-1 Cablu-canal 16 x 16 ,m 40

43 44100000-1 Tava profi l 15x15 ,m 20

44 44100000-1 Suruburi N 50,buc 200

45 44100000-1 Bolt,buc 50

46 44100000-1 Piulite d-10 ,buc 50

47 44100000-1 DSP 3,5x1,7,foi 10

48 44100000-1 Galeata 10 l ,buc 1

49 44100000-1 Brus 50 x 12 x6 m,buc 20

50 44100000-1 Automat electric C-25,buc 2

51 44100000-1 Furca p-u gospodarie,buc 2

52 44100000-1 Coada-furca,buc 1

53 44100000-1 Lacata Extra,buc 2

54 44100000-1 Superclei,buc 3

55 44100000-1 Masina de slefuit Grafi te,buc 1

56 44100000-1 Fir electric AVVG 2 x 2,5 ,m 200

57 44100000-1 Vopsea Colorix 2,7 kg,cutii 10

58 44100000-1 Diluant 646 0,9 l ,sticle 35

59 44100000-1 Vopsea Colorix 2,7 kg,cutii,rosie 2

60 44100000-1 Perie 60mm,buc 25

61 44100000-1 Perie 50 mm,buc 20

62 44100000-1 Perie 70 mm,buc 20

63 44100000-1 Clei Anserglob 30 kg,sac 15
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Cantitatea

64 44100000-1 Gresie 30x 30 ,m2 44

65 44100000-1 Bec econom 26 wt,buc 2

66 44100000-1 Var 20 kg,sac 100

67 44100000-1  Chit Fuga 3 kg,buc 2

68 44100000-1 Spaclu -cauciuc,buc 2

69 44100000-1 Tava PPR d-20 calda ,m 20

70 44100000-1 Ata -asbest ,buc 5

71 44100000-1 Hamut,buc 10

72 44100000-1 Lacata interioara ,buc 1

73 44100000-1 Manusi -lucru,buc 60

74 44100000-1 Bec econom 15 wt,buc 3

75 44100000-1 Spuma Akfi x,buc 1

76 44100000-1 Grebla,buc 2

77 44100000-1 Galeata,buc 1

78 44100000-1 Ruletca Topex 3 m,buc 2

79 44100000-1 Nivelir,buc 1

80 44100000-1 Ciment 400R,tone 6

81 44100000-1 Ciment II B LL 32,5 R,tone 6

82 44100000-1 Vopsea Zebra in asortiment 2,8 kg 12

83 44100000-1 Fanera 12 mm,foi 7

84 44100000-1 Clei Anserglob Extra Lux 30 kg,sac 6

85 44100000-1 Vopsea Euroton Lav 14 kg,cald 2

86 44100000-1 Parchet-laminat,m2 2

87 44100000-1 Scara cu 7 trepte,buc 1

88 44100000-1 Furtun-apa d-16,m 50

89 44100000-1 Robinete d-16 x 1/2,buc 5

90 44100000-1 Robinete MS,buc 4

91 44100000-1 Maturi industriale,buc 4

92 44100000-1 Galeta-storcator,buc 3

93 44100000-1 Bardita,buc 1

94 44100000-1 Grebla,buc 2

95 44100000-1 Hirlet,buc 2

96 44100000-1 Vopsea Eurostil 4,2 kg,caldare 2

97 44100000-1 Ulei de in 1 kg,buc 2

98 44100000-1 Smoala,kg 250

99 44100000-1 Lopata,buc 4

100 44100000-1 Coada-lopata,buc 4

101 44100000-1 Cran d-50,buc 1

102 44100000-1 Set-zgon d-50,set 2

103 44100000-1 Antiseptic 5 kg,buc 6

104 44100000-1 Filet,buc 11
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Cantitatea

105 44100000-1 Greble,buc 3

106 44100000-1 Foarfece-vie,buc 2

107 44100000-1 Rulou N 121 ,buc 2

108 44100000-1 Perie Hardy 2,5 ,buc 3

109 44100000-1 Coltar-aluminiu,m 30

110 44100000-1 Fir electric PVS 3 x 6,m 10

111 44100000-1 Rulou 18 cm,buc 4

112 44100000-1 Pelicula 1,4,buc 10

113 44100000-1 Amestec uscat Eurofi n,sac 5

114 44100000-1 Grung 5 l,caldare 5

115 44100000-1 Bec 85 wt,buc 2

116 44100000-1 Ochelari-protectie,buc 2

117 44100000-1 Caldare zincata12 l,buc 4

118 44100000-1 Intrerupator Mega ,buc 3

119 44100000-1 Prize Mega ,buc 4

120 44100000-1 Lacata,buc 5

121 44100000-1 Fir electric 3x 1 ,m 40

122 44100000-1 Vopea Snejca Eco 3l,cutii 3

123 44100000-1 VopseaColorix 14 kg,caldare 3

124 44100000-1 Robinet-Gron 275,buc 2

125 44100000-1 Resou,buc 2

126 44100000-1 Lacata Apico,buc 1

127 44100000-1 Grund 2,8 kg N 18,cutii 2

128 44100000-1 Vopsea Zebra 2,8 kg verde,cutii 5

129 44100000-1 Vopsea Coler 0,200kg,buc 15

130 44100000-1 Perii-var,buc 4

131 44100000-1 Vopsea Baby 14 kg,caldare 2

132 44100000-1 Furtun antiincendiu ,rul 20 m 1

133 44100000-1 Maturi -menaj,buc 10

134 44100000-1 Saci menaj,buc 240 l 2

135 44100000-1 Furtun fl exibil 50 cm,buc 10

136 44100000-1 Lacata ,buc 13

137 44100000-1 Inimioare,buc 13

138 44100000-1 Țifon 12

139 44100000-1 Fum lentă 5

140 44100000-1 Izolentă 5

141 44100000-1 Samorezuri 1680

142 44100000-1 Tenuri p/u boiler 2

143 44100000-1 Bolturi 130

144 44100000-1 Robinete 10

145 44100000-1 Robinete mici 19
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Cantitatea

146 44100000-1 Filtre x robinete 10

147 44100000-1 Prize 7

148 44100000-1 Diubeli 100

149 44100000-1 Cablu p/u lumină 100

150 44100000-1 Caldare de plastic cu capac 2

151 44100000-1 Colțar de metal la 90 100

152 44100000-1 Complet de chei 1

153 44100000-1 Unitaz 2

154 44100000-1 Cablu de 4mm 10

155 44100000-1 Lopată p/u zăpadă 2

156 44100000-1 Mînere p/u dulapuri 40

157 44100000-1 Setcă p/u robinete 40

158 44100000-1 Fir electric PVC 18

159 44100000-1 Latoace mas plastic p-u producție 5

160 44100000-1 Becuri 50

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: După necesitate, locul 
destinației s. Cărpineni

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 confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Original

2 Certifi cat de înregistrare emis de către Camera 
Înregistrării de Stat

confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Copie 

3 Extras din Registru de Stat confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Copie

4 Informaţii generale despre ofertant (sediul 
ofertantului şi al fi lieleor acestuia) semnătură și ștampila ofertantului Original 

5 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanț 

confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Copie

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

confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Copie 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: ___Primăria Cărpineni____________

b) Adresa: ___str. Ștefan Vodă 127____________________________

c) Tel: __0269 28-2-36____________

d) Fax: __0269-26-019____________

e) E-mail: _nataliaburca8 @gmail.com____________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: ___Burcă Natalia, contabil-șef___
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9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:

- pînă la: [ora exactă]ora 11:00

- pe: [data]25.04.2017

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 
Primăria Cărpineni, r. Hîncești, str. Ștefan Vodă 127, birou secretar;

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

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

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

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 130 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 430-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Slobozia Mare

2. IDNO: 1007601007044

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru necesitățile grădinițelor de copii

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Produse alimentare pentru necesitățile grădinițelor de copii
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primăria satului Slobozia Mare, r. Cahul [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: buget 
local, venituri colectate. [sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15613380-5 Fulgi de ovăz cu 9 comp pac 180 în ambalaj cîte 0,500 kg, GOST 21149-93

2 03142500-3 Ouă de găină buc 4500 de masă, dietice categoria B cu greutatea nu 
mai mică de 63 gr., SM 89

3 03221220-4 Mazăre șlefuită kg 240 întreagă în ambalaj cîte 1kg, 
PT MD 67-38869887-003:2005

4 15850000-1 Paste făinoase kg 230 calitate superioara Clasa I, grupa V, 
GOST 875-92

5 03211300-6 Orez kg 60 rotund calitate I în ambalaj cîte 1 kg, 
GOST 6292-93

6 15612100-2 Făină de grîu kg 300 calitatea superioară, SM 202:2000
7 15613310-4 Crupa arnăutcă kg 40 în ambalaj cîte 1kg,GOST 5784-60 

8 15530000-2 Unt din lapte de vaci kg 180 din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsime, fără 
adaus de grăsimi vegetal, GOST37-91

9 15863200-7 Ceai în frunze kg 6 ambalat cîte 1 kg, GOST 1937-90
10 03221270-9 Castraveți marinați buc 75 ambalat în borcan de 3 l, GOST 1633-73

11 15842310-8 Carameleîn asortiment kg 60 cu împlutură de fructe, ambalate în cutii de 
carton cîte 3 kg, GOST 6477-88

12 15331427-6 Pastă de roșii buc 46 calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr, 
SM 247:2004

13 15421000-5 Ulei vegetal buc 52 rafi nat dezodorizat în sticle de 5 l, PTMD 67-
05691233-001:2002sauGOST 1129-33

14 15872400-5 Sare iodată kg 90 în pachete de polietilenă, de 1 kg 
GOST 13830-97

15 15112130-6 Piept de pui kg 600 ambalate în cutii de carton cîte 5 kg 
16 15113000-3 Carne de porc kg 500 proaspătă pulpă, GOST 7724-77

17 03211900-2 Hrișcă kg 80 boabe întregi, în ambalaj cîte 1 kg,
GOST 5550-74

18 15625000-5 Crupă de griș kg 90 în ambalaj cîte 1kg, GOST 7022-97
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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

19 15821200-1 Biscuiți de ovăz kg 35 ambalate în cutii de carton, GOST 24901-89
20 15821200-1 Biscuiți Morărița kg 35 ambalate în cutii de carton, GOST 24901-89

21 15821200-1 Biscuiți urechiușe kg 35 din aluat foietaj, ambalate în cutii de carton, 
GOST 24901-89

22 15898000-9 Drojdie buc 46 ambalată în pachete de 50 gr.

23 15511000-3 Lapte l 4200 obținut din lapte integral de 2,5% în pachete 
de polietilenă 1,0 L, GOST 13277-79

24 15512100-1 Smîntînă buc 180 15%, în pahar 0,4 l , TU 10.02.789.09.89

25 15542000-9 Brînză de vaci kg 400 5%, în pungă de 0,5 kg, 
PT MD 67-00400053-058:2006

26 15500000-3 Chefi r buc 800 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 l, 
GOST 4929-84 

27 15551300-8 Iaurt Bifi doc buc 500 dulce cu gust de fructe, în pachet de 
polietilenă 0,5 l, GOST 4929-84 

28 15543000-6 Brînză cu cheag tare kg 80 GOST 7616-85
29 03211100-4 Crupă de grîu kg 80 sfărămate în ambalaj cîte 1 kg, GOST 276-60
30 03211400-7 Crupă de orz kg 80 în ambalaj cîte 1kg, GOST 5784-60
31 03211000-3 Crupă de arpacaș kg 60 în ambalaj cîte 1kg,
32 03211900-2 Făină de porumb kg 30 calitatea superioară, GOST 14176-69

33 15841000-5 Cacao buc 46 cu conținut redus de grăsime, ambalat în 
pachete de carton de 100gr,GOST 108-76 

34 15811100-7 Pîine buc 4300 din făină de grîu calitatea .I, albă de 500 gr, 
ambalată, SM 173

35 15332200-6 Magiun de fructe buc 70 sterilizat calitate superioară în borcane de 
sticlă de 700 gr, GOST 6929-88

36 15842300-5 Halva kg 60 cu adaus de nucusoare și cacao, ambalat în 
cutii de 5kg, GOST 6502-94

37 15500000-3 Lapte condensat buc 150 ambalat în cutii de tinichea de 380 gr
38 15320000-7 Suc de fructe și legume buc 680 limpezit, în borcane de 3 l, SM 183

39 15831000-2 Zahăr kg 720 din sfeclă de calitate standart în saci a cîte 50 
kg, GOST 21-94

40 03222115-2 Stafi de kg 10 ambalate cîte 1 kg
41 15870000-7 Chiper negru buc 30 ambalat în pachete de 10 gr.,
42 15221000-3 Pește congelat Hec kg 200 fără cap,GOST 20057-96

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: la solicitarea cumpărătorului, cu 
transportul vînzătorului, locul destinației- grădinițele de copii.

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

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

1. Certifi cat de înregistrare a întreprinderii

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

Obligatoriu

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

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

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

Obligatoriu

4. Ultimul raport fi nanciar copie confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

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

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

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

7.
Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

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

9. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confi rmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant Obligatoriu

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

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

copie -confi rmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

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

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

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

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

 15. 

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

original – eliberat de Participant Obligatoriu

 16.
«Certifi cat de inspecție a calității cerealelor și 
a derivatelor cerealelor», eliberat de Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Slobozia Mare

b) Adresa: r. Cahul, s. Slobozia Mare

c) Tel: 029961397; 029961236

d) Fax: 029961236

e) E-mail: slobozia_mare@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Culeva Ana, contabil

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

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data ]25.04.2017

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

Ofertele întîrziatevor fi  respinse. 



115

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 300 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 431-op/2017

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

2. IDNO: : 1006601003566

3. Tipul procedurii de achiziţie:Cererea ofertelor de preț cu publicare 

4. Obiectul achiziţiei:Rechizite de birou

5. Cod CPV: 30191000-4

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

conform necesităţilor Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
[denumirea autorităţii contractante] 

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

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

Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
standarde de referinţă

Lotul I

1 30197220-4 Agrafe Cutii 100 Triunghiulare/ de nichel/ lungimea - 25mm / 
numărul în cutie - 100 un

2 30197220-4 Agrafe Cutii 100 Rotunjite / ondulate/ de nichel/ lungimea: 
33mm/ numărul în cutie - 100 un

3 30197220-4 Agrafe Cutii 100 Rotunjite / ondulate/ de nichel/ lungimea: 
28mm/ numărul în cutie - 100 un

4 30191000-4 Agrafe Cutii 25 Rotunjite / ondulate/ de nichel/ lungimea: 
50mm/ numărul în cutie - 100 un.

5 30192133-2 Ascuțitoare Bucată 50 Metal/ fără container/ lamă durabilă/ ascuțire 
calitativă

6 22830000-7 Caiet Bucata  50 A4/ tip registru/ 96 fi le/ matematică/ coperta 
din carton - bicolor

7 22830000-7 Caiet Bucata 50 A4/ 48 fi le/ matematică/ coperta din carton - 
bicolor

8 22830000-7 Caiet Bucata 50 A5/ 24 fi le/ matematică/ coperta din carton - 
bicolor

9 30141200-1 Calculator Bucata 10

De birou/ display – înclinat/ numărul de 
cifre pe display – 12/ alimentare - baterie 
și element solar/ funcții special - memorie 
dublă, operațiuni cu “%”, butoane “0” și “00”/ 
dimensiuni maxime – 200 x 160 mm/ culoare 
- neagră

10 30141200-1 Calculator Bucata 10

Tip calculator - de birou/ display – înclinat/ 
numarul de cifre pe display – 12/ alimentare 
- baterie și element solar/ functii special - 
memorie dublă, operațiuni cu “%”, butoane”0” 
și “00”/ dimensiuni maxime – 150 x 110 mm/ 
culoare - neagră

11 30197320-5 Capsator Bucata 20 Capse utilizate № 24/6

12 30197320-5 Capsator Bucata 20 Capse utilizate № 26/8
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Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
standarde de referinţă

13 30197320-5 Capsator Bucata 2 Capsator professional metalic 240 coli . Capse 
utilizate 23/24.

14 30197110-0 Capse p/u capsator 1000 b. 65 № 24/6/ numărul în cutie - 1000 un

15 30197110-0 Capse p/u capsator 1000 b. 100 № 26/8/ numărul în cutie - 1000 un

16 22600000-6 Cerneală p/u ștampile bucata 15 Culoare - albastră

17 24910000-6 Clei Bucata 25 Stick /15 gr

18 24910000-6 Clei Bucata 25 Stick /21 gr

19 30197220-4 Clipse set 200 15-19 mm

20 30197220-4 Clipse set 200 41-51 mm

21 30197220-4 Clipse set 200 25-32 mm

22 30192910-3 Corector Bucata 30 Cu bandă/ 5mm x 15m

23 30192920-6 Corector Bucata 30 Fluid/ cu periuță

24 30192930-9 Corector Bucata 20 Creion/ 12 ml

25 30192130-1 Creion Bucata 144
Grafi t/ pentru scris/ corp din lemn (Paleta ușor 
de ascuțit/ forma hexagonală/ duritatea minei 
– HB/ fără inscripții pe corp/ fără radieră

26 30192130-1 Creion mecanic pentru 
desen ethnic 0,5 mm Bucata 20 Creionul are corp din metal de culoare neagra 

cu accesorii cromate.

27 30192130-1 Mine pentru creion mecanic Set 20 Mine de garfi t, diametru 0.5 mm. Un set de cel 
putin 12 mine, lungime 60mm.

28 30191000-4 Cuter Bucata 25 Dimensiuni lamă - 9 mm

29 30191000-4 Cuter Bucata 25 Dimensiuni lamă -18 mm

30 30197321-2 Decapsator Bucata 30 Pentru scoaterea capselor № 10, № 24, № 26

31 30191000-4 Ecuson Bucata 50
Cu șnur textil/ format orizontal/ din plastic 
transparent/ dimensiuni 60x90 mm/ fi xarea 
ecusonului clips+șnur

32 39241200-5 Foarfece Bucata 20 15-16 cm

33 39241200-5 Foarfece Bucata 20 21-22 cm

34 30191000-4 Folii pentru documente Set 100 A4/40 mkm, 100 buc în set

35 30191000-4 Hârtie p/u notițe Set 150
Hîrtie albă/ fără bandă adezivă/ dimensiuni 
- 90x90x90 mm/ ambalat infolie 
termocontrolabilă

36 30191000-4 Hârtie p/u notițe Set 150 Hîrtie color/ cu bandă adezivă/ dimensiuni 
maxime - 75x75mm/ numărul în set - 100 fi le

37 30191000-4 Index-separator Set 35 Color /fără însemnări/5 bucati

38 30191000-4 Hârtie p/u notițe Set 60 Autoadezivi/ 4 culori -neon/ număr de fi le - 
4x100 index-uri/ dimensiuni - 50x12 mm/

39 30199500-5 Mapă Bucata 500 Carton (235 gr/m2)/ cu șireturi

40 30199500-5 Mapă Bucata 150 Carton (235 gr/m2)/ cu șina

41 30199500-5 Mapă box Bucata 150 Plastic/A4/cu elastic

42 30199500-5 Mapă Bucata 500 Plastic/ A4/ cu șină/ cu top transparent/ 
lucioasă/ perforare (2 găuriri)

43 30199500-5 Mapă Bucata 50 Plastic/ A4/ cu 40 folii

44 30199500-5 Mapă Bucata 50 Plastic/ A4/ cu 100 folii

45 30199500-5 Mapă Bucata 50 Plastic/ A4/ cu 30 folii
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Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
standarde de referinţă

46 30199500-5 Biblioraft Bucata 100

Confecționat din carton tare/ învelișul exterior 
- polipropilena colorata/ interiorul - hartie 
albă/ cu protecţia marginii de jos a mapei/ 
buzunar pentru eticheta pe cotorul dosarului/ 
lățimea cotorului - 50 mm/ format: A4 orientat 
vertical/ culoarea: albastră/ inel pentru 
prindere confortabila cu marginile de metal

47 30199500-5 Biblioraft Bucata 100

Confecționat din carton tare/ învelișul exterior 
- polipropilena colorata/ interiorul - hartie 
albă/ cu protecţia marginii de jos a mapei/
buzunar pentru eticheta pe cotorul dosarului/ 
lățimea cotorului - 80 mm/ format: A4 orientat 
vertical/ culoarea: albastră/ inel pentru 
prindere confortabila cu marginile de metal

48 30192123-9 Marker Bucata 20 P/u CD/ culoare - neagră

49 30192123-9 Marker set 20 P/u text / set din 5 culori

50 30192125-3 Marker Bucata 25 Permanent / culoare - albastră

51 30192125-3 Marker Bucata 25 Permanent / culoare - rosu

52 30192123-9 Marker Bucata 25 P/u fl ipchart / set

53 30191000-4 Mine Bucata 100 Cu bilă / culoare - albastră

54 30191000-4 Mine Bucata 100 Cu bilă / culoare – roșu 

55 30191000-4 Mine Bucata 100 Cu bilă / culoare – negru

56 30191000-4 Mine Bucata 220 Cu gel / culoare - albastră

57 30197330-8 Perforator Bucata 40 Pînă la 30 coli 80 g/mp

58 30192121-5 Pix Bucata 500 Cu bilă/ culoare - albastră

59 30192121-5 Pix Bucata 100 Cu bilă/ culoare - roșu

60 30192121-5 Pix Bucata 100 Cu bilă / culoare – negru

61 30192121-5 Pix Bucata 200 Cu gel / culoare - albastru

62 30192121-5 Pix Bucata 150 Cu gel / culoare - negru

63 30192121-5 Pix Bucata 150 Cu gel / culoare - roșu

64 30192121-5 Pix Bucata 150 Cu ulei/ culoare - albastră

65 30192100-2 Radieră Bucata 60 Moale/ cauciuc natural

66 38323000-5 Riglă Bucata 50 Metal/30cm

67 30191000-4 Banda adeziva Bucata 55 Transparent/ dimensiuni maxime - 12mm x 
36m

68 30191000-4 Banda adeziva Bucata 20 Transparent/ dimensiuni maxime - 48mm x 
50m

69 30191000-4 Banda adeziva Bucata 20 Transparent/ dimensiuni maxime - 18mm x 
36m

70 30193400-2 Set suport p/u documente Bucata 20 Orizontal 3 secții metal

71 30193400-2 Suport p/u documente Bucata 20 Vertical plastic

72 30193400-2 Suport p/u hârtie de notițe Bucata 60 Dimensiuni - 90x90 mm

73 30191000-4 Șervețele p/u monitoare Bucata 20 Umede

74 30191000-4 Semne de hîrtie Bucata 35 NEON 50x15, sageata

75 30234600-4 Memorie fl ash Bucata 20 16 GB/Transcent/ culoare albastra, cu logo-ul 
ANRE. 

76 30197000-6 Lada pentru gunoi Bucata 20 De plastic rotundă
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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

77 30197000-6 Set de birou pentru 
conducător Set 5 Minimum 7 unități în set, culoare negru/cireș

78 30197000-6 Organaizer de masa Bucata 20 De plasa metalică negru pentru rechizite de 
birou

79 30197000-6 Suport pentru instrumente 
de scris Bucata 50 Tip pahar din plasa metalica neagra

80 30197330-8 Perforator Bucata 2 Metalic professional /240 coli 80g/mp

81 30197110-0 Capse 1000 b 10 N 23/24. Numarul in cutie 1000 unitati

Lotul II

1 30000000-9 Hîrtie A4 Bucati 800

Xerox A4, top 80 gr/m2, ridigitatea – 122,5 
mN, netezirea – 200 ml/min, albeaţa – 146, 
luminozitatea – 113%, 1500 bucăți 45 
echivalentul Maestro standart

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: pînă la 5 zile din momentul 
semnării contractului,mun. Chișinău, str. Columna 90.

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

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

1 Informația despre ofertant Original confi rmat prin semnatura și ștampila ofertantului 

2 Oferta Original confi rmat prin semnatura și ștampila ofertantului

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

Copie confi rmată prin semnatura și ștamp ștampila 
ofertantului.

4 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii Copie confi rmată prin semnatura și ștamp ștampila 
ofertantului

5 Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice, cu 
indicarea listei fondatorilor operatorului economic

Copie confi rmată prin semnatura și ștamp ștampila 
ofertantului

6 Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie confi rmată prin semnatura și ștamp ștampila 
ofertantului

7 Licenţa de activitate (după caz Autorizatie de functionare) Copie confi rmată prin semnatura și ștamp ștampila 
ofertantului

8 Ultimul raport fi nanciar (situații fi nanciare) Copie confi rmată prin semnatura și ștamp ștampila 
ofertantului

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

Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Adresa: MUN. Chișinău, str. Columna 90

Tel:022852901, 022852950

Fax:022852900

E-mail:znovacova@anre.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Novacova Zinaida, specialist protocol

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:



120

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

- pînă la (ora exactă):10:00

- pe (data):25.04.2017

- pe adresa Agenția Națională pentru Reglementar în Energetică, mun. Chișinău, str. Columna 90, 
bir.1.

Ofertele întîrziate vor fi  respinse

10. Criteriul de atribuire este cel mai mic preț.

Modalitatea de evaluare: pe lot

11. Termenul de valabilitate a ofertelor (numărul de zile):30

12. Garanţia pentru ofertănu se cere

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor:

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 140000
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Cererea ofertelor de prețuri 432-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: primaria Trinca raionul Edinet

2. IDNO: 1007601009163

3. Tip procedură achiziție: _Cererea ofertelor de pret _

4. Obiectul achiziției:  _lucrari de reparatie a drumului _

5. Cod CPV: _45233142_-6__

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării _lucrari de reparatie a 
drumului [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor primariei satului Trinca raionul Edinet [denumirea autorităţii contractante] 

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

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _bugetul de stat __________________________

8. Modalităţi de plată: _in termen de 30 zile dupa executarea lucrarilor _______________

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

Conform caetului de sarcini anexa nr.1

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] 3 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31 decembrie 2017 

13.  Locul executării lucrărilor: primaria satului Trinca raionul Edinet

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): [indicaţi]_nu sunt _
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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(copie confi rmata prin semnatura si 
stampila ofertantului )

2 Devizele (formularele 3,5,7) confi rmat prin 
semnatura si stampila ofertantului

3

Certifi catul de inregistrare a intreprinderii 
emis de catre Camera de Inregistrarii de Stat 
(copie confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului)

4
Licenta de activitate si anexa (copie 
confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului)

5
Informatii generale despre ofertant ( sediul 
ofertantului si al fi lieleor acestuia )confi rmate 
prin semnatura si stampila ofertantului

6
Asigurarea cu personal de specialitate 
confi rmate prin semnatura si stampila 
ofertantului

7
Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilant (copie confi rmata prin semnatura si 
stampila ofertantului )

8

Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal 
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public 
National (copie confi rmata prin semnatura si 
stampila ofertantului )

9
Dotarea tehnica cu utilaj si echipament, 
(confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului )

10
Avizul Inspectiei de Stat in Constructii (copie 
confi rmata prin semnatura si stampila 
ofertantului )

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

a) Denumirea autorităţii contractante: __Primaria Trinca raionul Edinet ___________

b) Adresa: __satul Trinca raionul Edinet ____________________________________

c) Tel: _024641238_____________

d) Fax: __024641238____________

e) E-mail: _____________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: __primar Anatolie Gudumac __________

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

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

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
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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: [ora exactă] __10.00 _____________________________________________

- pe: [data] __27.04.2017 ___________________________________________________

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor]__localul primariei Trinca raionul Edinet ____________

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: ___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: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __252500 lei __
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Cererea ofertelor de prețuri 433-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol

2. IDNO: 1007600007036

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri.

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

5. Cod CPV: 45453000-7

6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

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

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

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituției

8. Modalităţi de plată: prin transfer bancar

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

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

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. DEMOLĂRI

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

m2 290,00 RpCK42C

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

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

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

5 45453000-7

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

m3 3,00 RpCG29C

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

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

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

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

t 35,00 TrB01A1-5

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

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

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

2.  CONSTRUCȚII

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

m2 290,00 CG01A

13 45453000-7

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

m2 290,00 CG01A1K=4

14 45453000-7

Executarea pardoselilor din granit ceramic 
(teracotă), fi xate pe adeziv: dimensiunile 
placilor 600x600 mm. (teracota minim 9 mm 
grosime).

m2 290,00 CG50B

15 45453000-7
Placarea pereților cu plăci din ceramica-granit 
(teracotă): dimensiuni până la 600 x 600 mm 
(Плинтус).

m2 29,00 CI21B

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

17 45453000-7

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

m2 450,00 CF50B

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

19 45453000-7

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

m2 450,00 CF50B

20 45453000-7 Tencuieli interioare executate manual cu 
Mozaic de cuarț “KS 13 Profi  Line” la pereti. m2 450,00 CF30A

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

22 45453000-7

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

m2 135,61 CK55C

23 45453000-7

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

m2 35,072 CK19A

24 Uși din lemn MDF. m2 3,78 CK03A

25 45453000-7

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

m2 37,40 CK11B

26 45453000-7 Broască . Buc. 2 CK33C

27 45453000-7

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

m2 4,00 CG55A
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Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

3. LUCRĂRI DE MONTARE

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

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

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

31 45453000-7 Montarea întrerupătoarelor Buc. 6 RpEE01A
32 45453000-7 Priză Buc. 6 RpEE03A

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 50 zile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

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

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

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

7 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanţ

Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

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

Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da

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

10 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie confi rmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Da
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19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol.

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

c) Tel: 022 75 45 01, 079407649.

d) Fax: 022 75 45 01.

e) E-mail: ionbotezatu@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Botezatu Ion, secretar responsabil al grupului de lucru 
al Universității de Stat din Tiraspol pentru Achiziții Publice

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

Adițional setul de documente poate fi  obținut on-line la adresa: ionbotezatu@mail.ru 

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

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

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 27.04.2017

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

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

24. Garanția pentru ofertă: nu se cere.

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

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

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 686 000
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Cererea ofertelor de prețuri 434-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Secția Cultură și Turism Ungheni

2. IDNO: 187463

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Autoturism 

5. Cod CPV: 34110000-1

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

conform necesităţilor Secției Cultură și Turism Ungheni [denumirea autorităţii contractante] 

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

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri 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. 34110000-1 Autoturism Buget 1

- Nouă
- Combustibil: benzină
- Capacitate cilindrica: Min 1600 cmc
- Cutie de viteză manuală
- Putere maximă: 102 CP
- Nr. locuri: 7 locuri 
- Aer condiționat 

6. Termenul de livrare solicitat și locul destinației fi nale: 10 zile calendaristice, str. Mihai Eminescu, 
39, or. Ungheni, Secția Cultură și Turism Ungheni

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

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

1.
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

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

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

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

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

4. Pașaportul tehnic a autovehiculului Original Da

 

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Secția Cultură și Turism Ungheni

b) Adresa: str. Mihai Eminescu, 39, or. Ungheni
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c) Tel: 023622648, 061014465

d) Fax: 023622648

e) E-mail: sectia_cultura@yahoo.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Maria Bolotovici, șef secție

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:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 25.04.2017

- pe adresa: str. Mihai Eminescu, 39, or. Ungheni, Secția Cultură și Turism Ungheni

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

10.  Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

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

12.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere 

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 202800 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 435-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț

2. IDNO: 1015601000260

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

4. Obiectul achiziției: Reparația Tabarei de odihnă Poienița Veselă,pădurea s.Ruseni,r-ul Edineț

5. Cod CPV: 45453000-7 

6. Data publicării anunțului de intenție: 11.04.2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Reparația Tabarei de 
odihnă Poienița Veselă[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget raional

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

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

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45453000-7 Reparația Tabarei de odihnă Poienița 
Veselă pădurea s.Ruseni r-ul Edineț proiect 1 Conform listei cantităților de 

lucrări

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

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

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

13.  Locul executării lucrărilor: Tabăra de odihnă Poienița Veselă, pădurea s. Ruseni r-ul Edineț

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

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

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

a) prețul ofertei- 80 pucte

b) termenul de execuție – 10 puncte

c) termeni de garanție – 5 puncte

d) asigurarea calității lucrărilor- 5 puncte

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 rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da 

2 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specifi cația parametrilor 
tehnici solicitati în caietul de sarcini.
Original. Confi rmata prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului.

Da

3
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

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

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

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

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

7
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
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 rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

9
Certifi cate de calitate a principalelor materiale
Utlizate: placi PFL, amestec uscat, teava, vopsea, 
ciment, 

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

10 Scrisoare de recomandare (minim 3) Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

11 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

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

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

13 Manualul Calității Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț
b) Adresa: or. Edineț, str. Independenței 102
c) Tel: 0246-2-28-97
d) Fax: 0246-2-28-97
e) E-mail: dgrtsed.md@gmail.com
f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Musteață Galina șef Direcția Educație a Consiliului 

Raional Edineț

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: dgrtsed.md@gmail.com 

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



132

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

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: [ora exactă] : 13:00

- pe: [data] : 27.04.2017 

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] or. Edineț, str. Independenței 102

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1383404,96 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 436-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și 
Pensionarilor „Speranța”

2. IDNO: 1006601003913

3. Tip procedură achiziție: COP cu publicare

4. Obiectul achiziției: Detergenți

5. Cod CPV: 39831200-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Detergenți conform necesităţilor 
Centrului Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor „Speranța”

(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 /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

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

referinţă

1 39831200-8
Detergent lichid 

alcalin pentru rufe 
automat

buc 4

Detergent puternic alcalin, se folosește în apă cu 
o duritate medie și puternică. Cu sistem de dozare 
automat inclus.
Ambalaj 20L
Starea de agreare: Lichid
Culoare: Limpede
Ph>= 12 (pur)
Densitatea relativă: 1,33 g/cm3 (20°C)
Miscibilitate cu apă: Complet miscibil
Compoziție: silicat de sodiu/potasiu (1-1.6)

2 39831200-8
Detergent lichid 

enzimatic pentru rufe 
automat

buc 4

Detergent enzimatic lichid pentru dozarea automată și 
poate fi  aplicat în mediu de apă dură, la temperaturi de 
la 30°C-60°C, potrivit pentru spălarea tuturor tipurilor 
de rufe (colorate, din bumbac și sintetice). Cu sistem de 
dozare automat inclus.
Ambalaj: 20L
Starea de agreare: Lichid
Culoare: Lăptos, alb
Miros: Ușor parfumat
Ph:≈7 (pur)
Densitatea relativă: 1.21g/cm3 (20°C)
Miscibilitate cu apă: Complet miscibil
Vâscozitate: ≈725mPa.s(20°C)
Proprietăți oxidante: Neoxidant
Corosiv pentru metale: Necorosiv
Compoziție: - ionic mixture, benzenesulphonic acid, 
mono-C10-13-alkyl dervis, sodium salts; - alcool alchil 
etoxilat.
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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 39831200-8
Înălbitor lichid 

pentru rufe pe bază 
de peracid

buc 2

Înălbitor lichid special pentru utilizare pe orice tip de 
țesături albe sau colorate. Cu sistem de dozare automat 
inclus.
Ambalaj: 20L
Aspect: Lichid transparent incolor
Ph (sol.1%) 3.1
Densitate relativă 1.110 g/cm3 (20°C)
 Compoziție: - peroxide de hydrogen; acid acetic; acid 
peracetic.

4 39831200-8
Înălbitor lichid 

concentrat pe bază 
de clor activ

buc 2

Înălbitor lichid concentrate pe bază de hipoclorit care 
poate fi  utilizat pe orice tip de țesături albe. Cu system 
de dozare automat inclus.
Ambalaj: 20L
Aspect: Lichid transparent violaceu
Ph (sol.1%) 11.5
Densitate relativă 1.24 g/cm3 (20°C)
Concentrație de color active 11,5%
Compoziție:Hipoclorit de sodiu (exprimat în clor activ), 
hidroxid de sodium.

5 39831200-8 Detergent de vase buc 4

 Detergent lichid concentrat pentru spălarea manuală 
a oalelor, cratițelor, tacâmurilor, paharelor și a tuturor 
ustensiilor de bucătărie.Cu system de dozare inclus:
Ambalaj: 20L
Aspect: Lichid transparent verde, vâscos
Ph 5,5
Densitate relativă 1.03 g/cm3 (20°C)
Compoziție: ionic mixture, benzenesulphonic acid, 
mono-C10-13-alkyl derives; alkyletersulfat de sodium; 
bronopol (INN)

6 39831200-8 Detergent pentru WC buc 200

Detergent lichiid destinat curățirii , îndepărtării petelor 
și sanitarizării zilnice a vaselor de toaletă la interior cu 
sistem de dozare inclus.
Ambalaj: 750ml.
Aspect: Lichid albastru transparent
Ph (conc) <2
Densitate relativă 1.02 g/cm3 (20°C)
Compoziție: săruri cuaternale de amoniu(trimetil-
acid-gras); propan-2-ol; clor hidrați de dimetil alchil 
amine din seu; 2-tert-butilcilclohexil acetate: 3,4 
dimetilbenzensulfonat de sodium

7 39831200-8 Detergent 
dezinfectant clorinat buc 25

Detergentul dezinfectant lichid pentru dezinfectarea 
diverselor suprafețe lavabile distruge microbii, 
igienizează suprafețele cu parfum plăcut, proaspăt și 
curat, cu sistem de dozare inclus.
Compoziție: Hipoclorit de sodium(exprimat în clor 
activ) Amine de cocos, alchildimetil, N-oxizi Hidroxizi de 
sodium Surfactant cationic (clorura de cetrimoniu

8 39831200-8

Lichid pentru rugină 
și anticalcar pentru 

mașina de spălat 
suprafețele lavabile

buc 50

Detergent detartrant lichid concentrate destinat 
îndepărtării pietrei și ruginii formate pe suprafețe și 
echipamente cu system de dozare inclus.
Ambalaj: 5L
Aspect: Lichid transparent 
Ph 1.0
Densitate relativă 1.29 g/cm3 (20°C)
Compoziție: acid ortofosforic



135

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate

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

referinţă

9 39831200-8 Detergent pentru 
carpete (covoare) buc 30

Șampon concentrate pentru curățirea intermediară 
a tuturor tipurilor de muchete, covoare și tapițării, 
Încorporeaza ONT – tehnologie de dezodorizare activă, 
pentru neutralizarea efi cientă a mirosurilor neplăcute 
prin descompunerea sursei acestora, conferind o 
împrospătare durabilă ambientului.
Ambalaj: 5L cu system de dozare inclus
Aspect: Lichid galben
Densitate relativă 1.00 g/cm3 (20°C)
Ph (în uz) 8,0-8,5 la concentrația de 3%
Ph (conc) 5,8-6,5
Compoziție: surfactant anionic (sarea de sodium a 
acidului cocodietanolamidosulfosuccinic)
Suphuric acid, mono-C12-14 alkyl esters, sodium salts
1,2 benzoizotiazolin-3-onă

10 39831200-8 Soluție pentru 
curățirea geamurilor buc 130

Soluție universală pentru curățirea geamurilor, curățirea 
oglinzilor, sticlei, suprafețelor din plastic, lucioase și 
din metal lucios. Componentele incuse în acest produs 
pot elimina în mod efi cient murdăria, grăsimea fără a 
lăsa urme și amprente, cu efect antistatic. Cu sistem de 
dozare inclus.
Ambalaj: 5L
Compoziție: cocoamidopropil betaine hydrogenated
Amines, C12-14(even numbereed) alkyldimethil, 
N-oxides
Decilglicozidă

11 39831200-8 Detergent pentru 
suprafețe buc 10

Detergent lichid alcalin, destinat degresării manuale 
a tutror suprafețelor puternic murdărite ce conține un 
amestec bine proporționat de substanțe tensioactive 
neionice, agenți alkalini și sechestranți, efi cient pentru 
îndepărtarea grasimilor astfel formulat încât poate fi  
utilizat pe suprafețe de aluminiu, fără risc de coroziune, 
cu sistem de dozare inclus
Ambalaj: 5L
Compoziție: metasilicat de sodium; ionic mixture: 
benzenesulphonic acid mono-C10-13-alkyl derives, 
sodium salts;
Sodium cumenesulphonate
Alcool alchil etoxilat
Cocoamidopropyl betaine hydrogenated

12 39831200-8 Săpun pentru mâini buc 1600 15gr

13 39831200-8
Săpun spumă pentru 

mâini cu efect 
antibacterial

buc 90

Săpun lichid fără viscozitate compatibil cu sistemele de 
spumare. Pentru system de dozare.
Ambalaj: 5L
Compoziție: Acqua, Sodium, Laureth Sulfate, Glycerin, 
Cocamidopropyl, Betaine, Citric Acid, disodium 
Cocamphodiacetate, PEG-7 Glyceril Cocoate, PEG-8, 
PEG-80 Sorbitan Laurate, Polyquaternium-39, Punica 
Granatum Fruit Extract, Parfum, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Methylisothiazilinone, Potassium Sorbate, 
Sodium, Benzoate

14 39831200-8 Servețele pentru 
masa buc 144 24*24cm, 2000 bucăți/pachet, celuloză, culoare alba

15 39831200-8 Hîrtie igienică buc 432 Hîrtie igienică în role 180m, 2str. Din celuloză de culoare 
alba
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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 39831200-8 Hîrtie igienică buc 1600 Hîrtie igienică în role 40 m, 2str. Din 
celuloză de culoare alba

17 39831200-8 Sodă calcinată kg 1250

Aspect: Pulbere albă cristalina, higroscopica cu gust 
alcalin Miros: Inodor pH-ul solutiei 1% in apa: 11,6 Punct 
de fi erbere: se descompune la 4000C.Punct de topire: 
853 C
Solubilitate in apa: solubil in 3,5 parti apa la 
temperatura camerei, solubil in glicerina, insolubil in 
numerosi solventi organici (acetona, alcool etc)

18 39831200-8 Sacoși pentru gunoi 
1rol/50buc. buc 800 1/50 bucăți/rulou rezistente capacitate 35 litri

19 39831200-8 Sacoși pentru gunoi 
1rol/50buc. buc 100 1/50 bucăți/rulou rezistente capacitate 60 litri

20 39831200-8 Mănuși menaj buc 600

Mănuși de menaj din latex tratate special pentru a 
reduce riscul de reacții alergice, Grosimea de 0,35mm, 
cu o remarcabilă sensibilitate. Pentru riscuri minime în 
industrii primare, curățenie, întreținere, sarcini ușoare 
de montaj. 
Ambalaj: Pereche

21 39831200-8 Clătitor condiționer buc 5

Balsam de rufe special formulat oentru a fi  utilizat 
în spălătorii adecvat pentru majoritarea tipurilor de 
țesături, poate fi  dozat automat.
Ambalaj: 20L
Aspect: Lichid albastru cu vîscozitate redusă 
Ph (sol1%) – 3.05
Densitate relativă 0,996 g/cm3 (20°C)
Vâscozitate (mPa*s; 25°C) – 3-10

22 39831200-8 Burete pentru vase buc 50 Burete pentru vase 35*60*90mm coloratet ambulate a 
câte 10 bucați

23 39831200-8 Detergent pentru 
aragaz buc 6

Detergent puternic pentru întreținerea periodică a 
suprafețelor pe care se formează depozite grase în 
spații de producție alimentare. Cu system de dozare.
Ambalaj: 5L
Aspect lichid brun transparent
Ph (în uz) 12 la concentrația de 3%
Ph (conc) > 13
Compoziție: Hidroxid de sodiu; (2-metoximetiletoxil) 
propanol; decilglicozidă

24 39831200-8 Saci de polietilena 
pentru rufe murdare buc 1500 Saci culoare neagră 10buc/rol. Extra-rezistenți. Vol 120L

25 39831200-8 Dozator săpun 
spumă buc 100 Dozator din plastic pentru săpun spumă cu rezervor de 

500ml, culoare albă, dimensiuni 10,5*12,5*17cm

26 39831200-8 Dispenser pentru 
hîrtie igienică buc 2

Dispenser din plastic pentru hîrtie igienică cu 
capacitatea de încarcare a rolelor pînă la 600m, culoare 
alba, dimensiuni 31*13*32,5cm

27 39831200-8
Dozator pentru 

săpun spumă 
dezinfectantă

buc 55
Dozator din plastic pentru săpun spumă dezinfectantă 
cu rezervor de 500ml, culoare albă, buton de apăsare 
pentru cot, dimensiuni 10,5*12,5*17cm

28 39831200-8 Mătură cu făraș buc 50

Mătură cu făraș de culoare neagră, material 
polipropilenă cu dimensiunile de 260*250*1000 mm, 
lungimea fi rilor măturii 60mm, fi r moale, materialul 
minerilor polymex cu diametru 0,20, rezistentă la 
temperature pâna la 80C
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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

29 39831200-8
Detergent lichid 

pentru mașina de 
spălat vase automat

buc 5

Detergent lichid nespumant alcalin, concentrat, special 
formulat pentru a obține o spălare impecabilă a vaselor 
în confi ții de apă cu duritate medie.
Ambalaj:20L, cu sistem de dozare inclus
Aspect: Lichid transparent, ușor gălbui
Densitate relativă 1,28 g/cm3 (20°C)
Ph (1% în apa) – 12,7
Compoziție: hidroxid de sodiu; nitrilotriacetat de sodiu; 

30 39831200-8
Clătitor lichid pentru 

mașina de spălat 
vase

buc 5

Aditiv de clătire concentrat cu spumare redusă și cu 
proprietăți de prevenire a depunerilor de piatră
Ambalaj: 5L cu sistem de dozare inclus
Aspect: Lichid verde transparent
Ph (conc) – 1,5
Densitate relativă 1,04 g/cm3 (20°C),
Compoziție: alcool alchil alcoxilat; sodium 
cumenesulphonate;

31 39831200-8 Detergent praf 
pentru rufe buc 10

Pentru articole textile, conceput pentru dozarea 
manuală și automată și poate fi  utilizat pentru toate 
categoriile de duritate ale apei, compatibil cu toate 
tipurile de textile albe sau colorate rezistente, din 
bumbac sau poliester. ,
Ambalaj: 18kg .
Aspect: Solid, granulat
Ph (sol1%) – 10,5
Densitate relativă 650gr/l (20°C),
Compoziție: carbonat de sodiu; ionic mixture; 
benzenesulphonic acid; mono-C10-C13-alkyl derivs; 
sodium salts;disilicat de sodiu hidrat; percarbonat de 
sodiu;alcool alchil etoxilat;

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: La comanda până la 31.12.2017 
la depozitul Centrului. 

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

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

1 Date despre Participant Original - semnat și ștampilat de către participant DA

2 Oferta Original - semnat și ștampilat de către participant DA

3 Certifi catul de înregistrare a îndeprinderii Copie - semnat și ștampilat de către participant DA

4 Certifi cat de conformitate Original - semnat și ștampilat de către participant DA

5 Rechizitele bancare Copie - semnat și ștampilat de către participant DA

6 Extras din Registrul de stat al unitatilor de 
drept Copie - semnat și ștampilat de către participant DA

7 Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

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

DA

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
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a) Denumirea autorităţii contractante: Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și 
Pensionarilor „Speranța”

b) Adresa: 2046 mun.Chișinău, or.Vadul lui Vodă, str.Balneară 11, bir.118

c) Tel: 0-22-314-698, 068324842 

d) Fax: 0-22-314-550

e) E-mail: sperantasana@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Director adjunct Zmuncila Nadejda

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

- pînă la: 10:00

- pe: 25.04.2017

- pe adresa: 

- Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Criteriul de atribuire este: corespunderea cerinţelor solicitate, la cel mai mic preţ fără TVA

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

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

12. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 180000.00
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Cererea ofertelor de prețuri 437-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: IRIM

2. IDNO: 1007600006615

3. Tip procedură achiziție: cerere oferta de preturi

4. Obiectul achiziției: tehnica de calcul 

5. Cod CPV: 30200000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării tehnicii de calcul

conform necesităţilor Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova pentru perioada bugetară 
2017, este alocată suma necesară din: mijloace proprii.

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea

 de măsură Cant. Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 30213000-5 Calculator buc 8

PC - 21.5” FullHD (DQ.B3QME.001) Intel® Core® 
i3-5005 2,0 GHz, 4Gb DDR3 RAM, 500 GB HDD, 
DVD-RW, Card Reader, Intel® HD Graphics, HD 
webcam, Wi-Fi-AC/BT4.0, GigaLAN, 65W PSU, 
FreeDOS, Wireless KB/MS, Black

2 30213100-6 Laptop buc 2

PC - 17.3” HD+ (Intel® Core™ i3-7100U 2.40GHz 
(Kaby Lake), 4Gb DDR4 RAM, 1.0TB HDD, 
GeForce® GT940MX 2Gb DDR5, DVDRW, 
CardReader, WiFi-AC/BT, 4cell, 720P HD 
Webcam, RUS, Linux, 2.9kg)

3 30232110-8 Imprimantă multifunctională buc 5

Mono Printer/Copier/Color Scanner, A4, 
WiFi, Network Card, 1200x1200 dpi with 
IR (600x600dpi), 23 ppm, 256Mb, USB 2.0, 
Cartridge 737 (2400 page 5%)

4 30000000-9 Cască buc 24 18 – 22 000H/2,2m/ Black

5 31224810-3 Cablu prelungitor. buc 2 5 m/220V/10A/50H

6 30231200-9 Boxe buc 2 2.6W, Volume Control, Headphone jack, Black

6. Termenul de livrare și locul destinației fi nale: IRIM 14 zile.

7. Cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 Oferta *

2 Certifi catul de înregistrare *

3 Informaţii generale despre ofertant *

4 Raport fi nanciar pe baza datelor din ultimul 
bilanț *

5 Certifi cat de la organele Inspectoratului Fiscal *
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

b) Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 54

c) Tel: 022223508/069644133

d) Fax: 022223508

e) E-mail: todica60@gmail.com

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: TODICA Victor

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: 25.04.2017

- pe adresa: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova; rectorat

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Garanția pentru ofertă: nu se cere

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : mun. Chișinău, Pușkin 54

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 130000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 438-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SPITALUL CARPINENI

2. IDNO: _1010605003334

3. Tip procedură achiziție: ____COP cu publicare_în BAP______________

4. Obiectul achiziției:  PRODUSE ALIMENTARE___________________

5. Cod CPV: _____15000000-8__

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

conform necesităţilor _ IMSP SPITALUL CARPINENI _ [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară semestrul II 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 achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 03142500-3 Lapte pasteurizat prospat de 
vaca L 2400 l Standarte de referinta si cerintele 2,5%gr 

ambal 1l GOST 13277-79

2 15550000-3 Chefi r L 1000 l Standarte de referinta si cerintele 2,5%gr 
ambal 1l GOST 4929-84

3 15831000-2 Zahar-tos kg 1000 kg Din svecla de calitate standart in saci de 50Kg 
GOST 321-94

4 15613300-1 Crupe de arpacaş Kg 400 kg Calitate superioara,standarte de referinta 
STAS 6292-93 ambalat in saci de 25 kg

5 03211000-3 Crupe de grîu Kg 400 kg Calitate superioara,standarte de referinta 
GOST 276-60- ambalat in saci de 25 kg

6 03211400-7 Crupe de orz Kg 400 kg Calitate superioara,standarte de referinta 
GOST 5784-60 ambalat in saci de 25 kg

7 15613300-1 Hrişcă Kg 400 kg Calitate superioara,standarte de referinta 
GOST 555074 ambalat in saci de 25 kg

8 15850000-1 Paste făinoase asortiment 
cornisoare Kg 100 Calitate superioara,standarte de referinta 

GOST 875-92

9 15850000-1 Paste făinoase asortiment 
fi dea kg 100 Calitate superioara,standarte de referinta 

GOST 875-92

10 15850000-1 Paste făinoase asortiment 
taetei kg 100 Calitate superioara,standarte de referinta 

GOST 875-92

11 03211300-6 Orez cu bob rotund Kg 400 kg Slefuit,intreg GOST 6292-93 ambalat in saci 
25kg

12 15411100-3 Ulei l 600  rafi nat,dezodorizat în butelii de 5ldin seminte 
de fl oare soarelui MLD

13 15530000-2 Unt 72.5% grasime RM kg 600 kg Din smintina dulce, nesarat 72.5% grasime fara 
adaus de grasimi vegetale GOST 37-91 MD

14 15112000-6 Carne de găină Kg 2000 
Standarte de referinta si cerinte calitate 
superioara cuferbere rapida,ambalat in cutii 
de carton produs MD

15 03311230-3 Peşte Hec Kg 700 kg Standarte de referinta si cerinte de calitate 
superioara Fara cap GOST 20057-96
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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 03221220-4 Mazăre uscată slefuita Kg 100 kg Semifarmata Calitatea I in saci 25kg
MD 67-38869887-003 2005

17 13221220-4 Mazăre verde conservată Buc 300 
Standarte de referinta si cerinte de calitate 
superioara,borcane 06,07l de sticla
GOST 15842-90

18 15331428-3 Pastă de roşii Kg 200 kg  de 25%borcan de 720kg SM 247:2004
19 15821200-1 Biscuiţi fara grasimi vegetale Kg 150 kg Ambalat in cutii de cartonde pina la5kg

20 15800000-6 Chiseli /peltea/ Pachete 200 pachete Standarte de referinta si cerinte de calitate 
superioara,pachete de 0,2kg

21 15613300-1 Crupe de mei Kg 300 kg Standarte de referinta si cerinte de calitate 
superioara, ambalaj saci de 25kg

22 03221400-0 Fructe uscate natural 
asortate Kg 200 kg Standarte de referinta si cerinte de calitate 

superioara,ambalaj – casi GOST 28561-90

23 15811200-8 Chifl e Buc 0,1 kg 1500 buc Calitate superioara,aluat de cozonac,mărimea 
0,1 gr

24 03211210-1 Fasole Kg 200 kg  calitate superioara, ambalaj saci de 25kg gost 
26791-89

25 03211000-4 Fulgi de ovăz Kg 300 kg  calitate superioara, ambalaj saci de 25kg
GOST 21149-93

26 15625000-5 Crupe de griş Kg 300 kg calitate superioara, ambalaj pachete 1kg
GOST7022-97

27 03142500-3 Ouă de găină buc 1000 buc  de masa dietice Calitatea de categorie B cu 
termende garantie,proaspete

28 15811100-7 Pîine sură Kg 4000 kg  calitate superioara,cu adaus de tarite,bucati 
0,5 kg SM173

29 15863200-7 Ceai negru Kg 15 kg Calitate superioara, frunze,ambalat in pachete 
de 0,5-1,0 kg

30 15872400-5 Sare Kg 150 kg Iodata.ambalata in pachete de 1,0kg

31 15612100-2 făină de grîu kg 150 kg  calitate superioara, ambalaj saci de 50kg 
SM 202:2000

32 15871100-5 Oțet alimentar l 100  6% sticle 0,5-1,0 GOST 6968-76
33 39221130-7 Bicarbonat de sodiu pachete 100 GOST 2156-76

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: în dependentă de termenul de 
valabilitate a produsului

Nr.
ord Denumirea produsului Perioada livrarii

1 Carne de gaina O data pe saptamina

2 Peste congelat O data pe saptamina

3 unt O data pe saptamina

4 oua O data pe saptamina

5 piinea Zilnic – cantitatea conform comenzii

6 Paste fainoase O data in luna

7 Ulei O data in luna

8 crupe O data in luna

9 Laptele,chefi rul De 3 ori pe saptamina 

Restul produselor – conform grafi cului O data pe luna
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7. Documentele/cerinţele de califi care pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 oferta Original,confi rmata prin aplicarea stampilei si 
semnaturii paticipantului oblogatoriu

2 Pasaportul sanital al transportului  Copie eliberata de centrul de sanatate 
publica,semnata si stampilata de participant obligatoriu

3 Certifi cat de inregistrare copie,confi rmata prin aplicarea stampilei si 
semnaturii paticipantului Obligatoriu

4 Autorizatie sanitara de functionare copie,confi rmata prin aplicarea stampilei si 
semnaturii paticipantului Obligatoriu

5 Certifi cate de conformitate perntru tote 
produsele

Copie eliberata de de organele de verifi care a 
conformitatii produselor,semnata si stampilata 
de paarticipant

Obligatoriu

6 Certifi cat sanitar veterinar copie,confi rmata prin aplicarea stampilei si 
semnaturii paticipantului Obligatoriu

7 Datele despre opertorul economic Original confi rmat prin stampila si semnatura 
conducatorului obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP SPITALUL CARPINENI

b) Adresa: R.Hincesti.s.Carpineni.str.Gagarin 15

c) Fax: 0269-28-0-33

d) E-mail:imsp.spitalulcarpineni@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: contabil Balta Profi ra 

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[ora exactă]

- pe 25.04.2017

f ) pe adresa: Adresa: R.Hincesti.s.Carpineni.str.Gagarin 15

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

Ofertele întîrziate vor fi  respinse.

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: - 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

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

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 
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(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 250000 lei /DOUA SUTE CINCIZECI mii lei/
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Cererea ofertelor de prețuri 439-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Corjova

2. IDNO: 1007601009668

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: procurarea moluzei si pietris inclisiv servicii de transport

5. Cod CPV: 14212120-7

6. Data publicării anunțului de intenție: 

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

moluzei si pietris inclisiv servicii de transport 
[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor: Primăriei SATULUI Corjova r.Criuleni 

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici :bugetul local

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 de zile in baza facturii fi scale 

 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 1 Pietris inclusiv servicii de transport tone 2000

2 moluza inclusiv servicii de transport tone 1000

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] 1 luni

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţi numărul de luni]1 luni

13. Locul executării lucrărilor: s.Corjova R.Criuleni

14. Modalitatea de efectuare a evaluării:

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

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

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

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

5 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

6
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

7 Situația fi nanciara Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante:Primăria satului Corjova

b) Adresa: s. Corjova r-ul Criuleni

c) Tel:024878236

d) Fax: 024878238

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

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile contabil.sef V.Gore

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

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

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

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:

- pînă la: 11:00

- pe: 25.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Primaria satului Corjova r.Criuleni 

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

25. Garanția pentru ofertă:[se completeazădoarîncazurileîn care în care se cere sau se indică „Nu se cere”]
Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește 
procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%.[se completează doa rîncazurile în care în 
care se cere sau se indică „Nu se cere”]Nu se cere

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

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

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 246000
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Cererea ofertelor de prețuri 440-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională,or. Ştefan Vodă

2. IDNO: 1007601000517

3. Tip procedură achiziţie: Cererea oertelor de preţuri

4. Obiectul achiziţiei: mobilă pentru căminul şcolii 

5. Cod CPV: 39100000-2

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării mobilierului pentru căminul şcolii
 [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Şcolii Profesionale din or. Ştefan Vodă
 [denumirea autorităţii contractante] 

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsur Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

Altă informaţie

1 39122100-4 Dulap de haine cu 3 uşi 
p-u cămine de elevi buc 23

Materialul – PAL laminat cu 
grosimea 18 mm culoarea 
D381, catalogul Krono

Dimensiunile sunt 
indicate în anexa 1 

fi g. 1

2 39143123-4 Noptiere pentru cămine 
de elevi buc 50

Materialul – PAL laminat cu 
grosimea 18 mm culoarea 
D381, catalogul Krono

Dimensiunile sunt 
indicate în anexa 1 

fi g. 3

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: În perioada lunelor: aprilie – mai 
2017 în or. Ştefan Vodă.

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

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

1 Oferta original - confi rmat prin ştampilă şi semnătura 
participantului da

2 Certifi catul de înregistrare a întreprinderei emis 
de Camera  Înregistrării de Stat

copia confi rmată prin ştampilă şi semnătura 
participantului da

3 Informaţii generale despre ofertant original confi rmat prin ştampilă şi semnătura 
conducătorului da

4 Lista fondatorilor operatorilor economici nume, prenume, cod personal da

5 Certifi cat de conformitate a mărfi i copia confi rmată prin ştampilă şi semnătura 
conducătorului 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
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională, or. Ștefan Vodă

b) Adresa: str. 31 august 12, or. Ștefan Vodă;

c) Tel: 024223439;

d) Fax: 024223439;

e) E-mail: spstefanvoda@gmail.com

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Arpenti Boris, director

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: ora 1100 

- pe: data de 25.04.2017 

- pe adresa: Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă, str. 31 august, nr. 12, anticamera, et.2. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut şi îndeplinirea cerinţelir tehnice pe poziţii.

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

12.  Garanţia 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 : mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 67000,0 lei
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În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin cererea ofertelor de prețuri Nr. 413-op/17din 18.04.2017 

cu privire la achiziționarea: Inventar moale, Cod CPV: 18000000-9, 

conform necesităților Internatul Psihoneurologic s.Cocieri 

sunt operate următoarele modifi cări:

Ora de desfășurare a concursului: 11:00

se înlocuiește cu:

 

Ora de desfășurare a concursului: 10:00
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ACORD-CADRU 15-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Comisia Electorală Centrală

2. IDNO: 1006601004079

3. Tip procedură achiziție: acord-cadru

4. Obiectul achiziției: servicii de transport aerian de pasageri

5. Cod CPV: 60400000-2

6. Data publicării anunțului de intenție: „___”___________________ 2017

Această invitație la licitație este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de transport aerian de 
pasageri, conform necesităţilor Comisiei Electorale Centrale (în continuare – Cumpărător) pentru 
perioada bugetară 2017. Suma necesară este alocată din bugetul de stat.

Comisia Electorală Centrală invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la licitaţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

 

Nr. 
d/o Cod CPV Bunurile/serviciile Unitatea de 

măsură Cantitatea 
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată. 
Standarde de referință

1 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău - Paris (Franța) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

2 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Praga (Republica Cehă) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

3 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Bishkek (Republica 
Kîrgîză) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

4 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Ljubliana (Slovenia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

5 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Seul (Coreea de Sud) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

6 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Tirana (Albania) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

7 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Berlin (Germania) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

8 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău - Sofi a (Bulgaria) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

9 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Sankt-Petersburg 
(Federația Rusă) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

10 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Londra (Regatul Unit) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1



152

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

Nr. 
d/o Cod CPV Bunurile/serviciile Unitatea de 

măsură Cantitatea 
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată. 
Standarde de referință

11 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – București (România) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

12 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Riga (Letonia) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

13 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Kiev (Ucraina) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

Unități 1

14 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – Sarajevo (Bosnia și 
Herzegovina) – Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

15 60400000-2
Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Astana (Kazahstan) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

Unități 1

7. Termenul de livrare/prestare solicitat (durata contractului): pînă la 31.12.2017.
Livrarea biletelor se va efectua la sediul Comisiei Electorale Centrale – str. V. Alecsandri, nr. 119, 
MD-2012, mun. Chișinău.

8. Documentele și cerințele de califi care pentru operatorii economici include următoarele:

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

1. Decizia de înregistrare a întreprinderii
emisă de Camera Înregistrării de Stat –copie, 
confi rmată prin semnatura și ștampila 
participantului

Obligatoriu

2. Certifi catul de atribuire a contului bancar copie, eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3. Certifi cat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor și contribuțiilor valabil – copie, eliberat de Inspectoratul  Fiscal Obligatoriu

4. Ultimul raport fi nanciar copie, confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

5. Licența în turism copie, emisăde Camera de Licențiere, confi rmată 
prin semnătura și ștampila participantului Obligatoriu

6. Declarația privind conduit etică și neîmplicarea 
în practice frauduloase și de corupere

conform punctului F3.4. din Documentația 
Standard Obligatoriu

7. Formularul informativ despre ofertant
conform punctului F3.3. din Documentația 
Standard, confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului

Obligatoriu

8. Lista fondatorilor operatorului economic 
(Numele, prenumele, cod fi scal)

confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

9. Minim 2 ani de experiență specifi c în livrarea 
bunurilor și/sau prestarea serviciilor similar. Obligatoriu

10. Formularul ofertei conform punctului F3.1. din Documentația 
Standard Obligatoriu

11. Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii conform punctului F4.2. din Documentația 
Standard Obligatoriu

12. Specifi cațiile tehnice și prețul conform punctului F4.3. din Documentația 
Standard Obligatoriu

13. Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în mărime de 1% din valoarea ofertei Obligatoriu
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10. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

11. Denumirea autorităţii contractante: Comisia Electorală Centrală 

12. Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău 

13. Tel: 022-251-451; 022-578-994

14. Fax: 022-234-047

15. E-mail: info@cec.md

16. Numele și funcţia persoanei responsabile: Anna Ceban, Consultant, Direcția juridică

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

Lipsa cererii de participare lipsește operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul 
procedurii respective de achiziție.

17. 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, urmea-
ză a fi  prezentate:

- pînă la _10:00

- pe 05.05.2017 

- la sediul Comisiei Electorale Centrale, Anticamera (bir.201). 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice.

Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al Comisiei Electorale Centrale și a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

- pe adresa sediului Comisiei Electorale Centrale, str. V. Alecsandri, 119. 

19. Garanția pentru ofertă

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

20. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC

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

22. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 300 000,00
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Anexă 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.763 din 11 octombrie 2012 

DOCUMENTAŢIA-STANDARD 

pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii 

  

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de transport aerian de pasageri

Cod CPV: 60400000-2

Autoritatea contractantă: Comisia Electorală Centrală

Procedura achiziţiei: acord-cadru

  

Licitaţia nr. _______________ din _______________

Nr. BAP şi data publicării: _____________________

Data deschiderii: _________________, ora _______
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INVITAŢIE LA LICITAŢIE 

Comisia Electorală Centrală

Acord-cadru

Servicii de transport aerian de pasageri

60400000-2

Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul achiziţiilor publice nr. 
___________ din „___”___________________ 2017. 

În scopul achiziţionării serviciilor de transport aerian de pasageri conform necesităţilor Comisiei Electorale Centrale 
(în continuare – Cumpărător) pentru anul de activitate 2017, este alocată suma necesară din Bugetul de Stat. 

Comisia Electorală Centrală invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Cumpără-
torului, să participe la licitaţie privind livrarea următoarelor bunuri și servicii:

 

Nr. 
d/o Bunurile/serviciile Cantitatea 

(unități)
Termenul de livrare/

prestare

1 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Paris (Franța) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

2 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Praga (Republica Cehă) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

3 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Bishkek (Republica Kîrgîză) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

4 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Ljubliana (Slovenia) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

5 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Seul (Coreea de Sud) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

6 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Tirana (Albania) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

7 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Berlin (Germania) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

8 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Sofi a (Bulgaria) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

9 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Sankt-Petersburg (Federația Rusă) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

10 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Londra (Regatul Unit) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

11 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – București (România) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

12 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Riga (Letonia) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

13 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Kiev (Ucraina) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

14 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Sarajevo (Bosnia și Herzegovina) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

15 Servicii de transport aerian – bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Astana (Kazahstan) – Chișinău (TUR-RETUR) Unități Pe parcursul anului 2017

Cerințele de califi care pentru operatorii economici include următoarele:
a) Decizia de înregistrare a întreprinderii – emisă de Camera Înregistrării de Stat –copie, confi rmată 

prin semnatura și ștampila participantului;
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b) Certifi catul de atribuire a contului bancar – copie, eliberat de banca deținătoare de cont;
c) Certifi cat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor, valabil – copie, eliberat de 

Inspectoratul  Fiscal;
d) Ultimul raport fi nanciar – copie, confi rmată prin semnătura și ștampila Participantului;
e) Licența în turism – copie, emisăde Camera de Licențiere, confi rmată prin semnătura și ștampila 

participantului;
f ) Declarația privind conduit etică și neîmplicarea în practice frauduloase și de corupere (F3.4.);
g) Formuilarul informative despre ofertant (F 3.3.);
h) Lista fondatorilor operatorului economic, confi rmată prin semnătura și ștampila participantului;
i) Formularul ofertei (F3.1.);
j) Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii (F4.2.);
k) Specifi cațiile tehnice și prețul (F4.3.).
l) Garanția pentru ofertă în mărime de 1% din valoarea ofertei (F3.2.);
m) Minim 2 ani de experiență specifi c în livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor similar.

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă – Co-
misia Electorală Centrală, cu sediul – str. V. Alecsandri, 119, mun. Chișinău, persoana responsabilă – Anna 
Ceban, tel.: 022-578-994, e-mail: anna.ceban@cec.md, și familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la 
adresa indicată mai jos de la 9.00 pînă la 16.00, pauza de masa de la 12.00 la 13.00. 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). 

Lipsa cererii de participare lipsește operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul 
procedurii respective de achiziție.

Documentele Participantului puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi  prezentate pînă la ___:____ pe 
„___”_____________ 2017 la sediul Comisiei Electorale Centrale, Anticamera (bir.201). Ofertele întîrziate vor fi  
respinse. Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru 
al Comisiei Electorale Centrale și a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la data de „___”_____________ 
2017, ora ___:___ pe adresa sediului Comisiei Electorale Centrale, str. V. Alecsandri, 119. 

Adresa de referinţă din textul de mai sus: 

Comisia Electorală Centrală
str. V. Alecsandri, 119, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: 022-251-451
fax.: 022-234-047
e-mail: info@cec.md
Persoana responsabilă:
Anna Ceban, tel.: 022-578-994, anna.ceban@cec.md

Președintele 
Comisiei Electorale Centrale
Conducătorul grupului de lucru                                                                   Alina RUSSU
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Secţiunea 1

Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

A. Dispoziţii generale 

1. Scopul licitaţiei 

1.1. Autoritatea contractantă, indicată în Fișa de date a achiziţiei (FDA), emite Documentele de licitaţie 
în vederea furnizării de bunuri/servicii, după cum este specifi cat în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţe-
lor. Obiectul și numărul licitaţiei sînt specifi cate în FDA. Denumirea și numărul loturilor sînt prevă-
zute în FDA. 

2. Sursa de fi nanţare 

2.1. Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, după cum este indicat în FDA, pentru plăţi eligi-
bile conform contractului pentru care acest document de licitaţie este emis. 

3. Originea bunurilor și serviciilor 

3.1. Toate bunurile/serviciile, livrate în urma acestei licitaţii, vor fi  eligibile.

4. Participanţii la licitaţie 

4.1. Participant la licitaţie poate fi  orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezi-
dent, persoană fi zică sau juridică, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr.131 din 03 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

4.2. Participantul la licitaţie poate fi  persoană fi zică sau juridică, companie, asociaţie sau orice combinaţie 
legală a acestora sub formă de acord de intenţie, sau una existentă, privind formarea asociaţiei, care a 
fost invitată să participe la procedura de achiziţii publice sau dorește să participe, sau depune ofertă în 
urma invitaţiei la licitaţie. Toţi membrii asociației vor purta răspundere faţă de autoritatea contractantă 
în comun și individual. 

4.3. Întreprinderile de stat ale Republicii Moldova pot participa la licitaţie doar în cazul în care demonstrea-
ză că sînt autonome din punct de vedere juridic și fi nanciar și operează conform dreptului comercial. 

4.4. Ofertantul depune o declaraţie potrivit formularului din secţiunea a 3-a (F 3.4), referitor la faptul că aces-
ta (inclusiv membrii asociației) nu este în confl ict de interes privind participarea lui la licitaţie, și anume: 
(i) nu este asociat și nici nu a fost asociat în trecut, în mod direct sau indirect, cu vreun consultant sau 
altă entitate care a pregătit specifi caţiile și alte documente aferente acestei licitaţii; și (ii) depune doar o 
singură ofertă, cu excepţia ofertelor alternative conform articolului IPO20 (aceasta nu restrînge partici-
parea subcontractorilor în mai multe oferte). 

4.5. Ofertantul nu este admis la licitaţie în cazul în care acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor 
economici, conform prevederilor articolului IPO36. Lista de interdicţie poate fi  găsită la adresa indicată 
în FDA. 

5. Cheltuielile de participare la licitaţie 

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă 
nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul proce-
durii de licitaţie. 

6. Secţiunile Documentelor de licitaţie 

6.1. Documentele de licitaţie includ toate secţiunile indicate mai jos și trebuie citite în conjuncţie cu orice 
modifi care conform articolului IPO7. 

Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 
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Secţiunea a 2-a. Fișa de date a achiziţiei (FDA) 

Secţiunea a 3-a. Formulare pentru depunerea ofertei 

Secţiunea a 4-a. Tabelul cerinţelor 

Secţiunea a 5-a. Formular de acord-cadru 

7. Clarifi carea și modifi carea documentelor de licitaţie 

7.1. Participantul care solicită clarifi cări asupra documentelor de licitaţie va contacta autoritatea contrac-
tantă, în scris, la adresa specifi cată în FDA. Autoritatea contractantă va răspunde în scris la orice cerere 
de clarifi care, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va trans-
mite copii ale răspunsului tuturor participanţilor care au obţinut documentele de licitaţie direct de la 
aceasta, incluzînd o descriere a cererii, dar fără identifi carea sursei. 

7.2. În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate 
modifi ca documentele de licitaţie. Orice modifi care, efectuată în scris, va constitui parte componentă a 
documentelor de licitaţie și va fi  comunicată în scris tuturor participanţilor care au obţinut documente-
le de licitaţie direct de la autoritatea contractantă și Agenției Achiziții Publice. 

8. Practicile de corupere și alte practici interzise 

8.1. Guvernul solicită ca autorităţile contractante și participanţii la licitaţiile publice să respecte cele mai 
înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziţii, precum 
și în executarea contractelor fi nanţate din banii publici. 

8.2. În conformitate cu prevederile punctului IPO8.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autorita-
tea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPO8.3 în cadrul 
procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractu-
lui, aceasta: 

a)  va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, 
conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.45 din 24 ianuarie 2008; sau 

b)  va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 03 iulie 2015  privind 
achiziţiile publice, conform procedurii descrise în FDA. 

8.3. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor 
de achiziţie și executării contractului: 

a)  promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlo-
citor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a infl uenţa acţiunile unei alte 
părţi; 

b)  orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijenţă, induce 
în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui benefi ciu fi nanciar sau de altă 
natură ori pentru a evita o obligaţie; 

c)  înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării com-
portamentului lor la procedurile de achiziţii publice; 

d)  deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, 
pentru a infl uenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; 

e)  distrugerea intenţionată, falsifi carea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale 
investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă 
condusă de către organele de resort în vederea identifi cării unor practici descrise mai sus; precum 
și ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia 
cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. 
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8.4. Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de con-
strîngere pentru obţinerea benefi ciilor personale în legătură cu desfășurarea achiziţiilor publice.

B. Criterii de califi care 

9. Criterii generale 

9.1. Ofertantul va avea experienţa, buna reputaţie, dotarea tehnică și competenta profesională necesare, 
capacităţi de producere, echipamente și alte facilităţi fi zice, inclusiv pentru servicii postvînzare (după 
caz), competenţa managerială, experienţa specifi că, personalul califi cat necesar pentru îndeplinirea 
contractului și alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţii publice pe întrea-
ga perioadă de valabilitate a acestuia. 

10. Criterii de experienţă 

10.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă în livrarea bunurilor și/sau serviciilor pentru a 
se califi ca cerinţelor de îndeplinire a contractului: 

a)  experienţă specifi că în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare, specifi cat în FDA; În cazul 
asociației, cel puțin unul dintre asociați va întruni această condiție, și 

b)  capacitate minimă de producere sau echipamentele specifi cate în FDA. 

11. Criterii de capacitate fi nanciară 

11.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate fi nanciară pentru a se califi ca cerinţelor de 
îndeplinire a contractului: 

a)  realizarea satisfăcătoare a unei livrări de bunuri similare pe parcursul perioadei specifi cate în FDA, 
în care valoarea unui contract individual a constituit suma stabilită în FDA; 

În cazul cerinței date, autoritatea contractantă acceptă cumularea de contracte pentru o perioadă de 
realizare a viitorului contarct. În cazul asociației cel puțin un asociat va întruni cerința. Ceilalți asociați 
vor întruni cerința în cuantum de cel puțin 30%, și 

b) disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, sau de resurse creditare de la o bancă, conform 
FDA.

C. Pregătirea ofertelor 

12. Documentele ce constituie oferta 

12.1. Oferta va cuprinde următoarele: 

a)  Formularul ofertei (F3.1);

b)  Garanţia pentru ofertă (F3.2) în original; 

c)  Formularul specifi caţiei tehnice și de preț (F4.3); 

d)  Formularul informativ despre ofertant (F3.3), inclusiv toate certifi catele și documentele enumerate 
în punctul 1.9 al formularului; 

e)  orice alt document cerut în FDA. 

12.2. Toate documentele menţionate la literele a), b) și c) ale punctului IPO12.1 vor fi  completate fără nici o 
modifi care sau abatere de la original, spaţiile goale fi ind completate cu informaţia solicitată. Completa-
rea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fi ind necorespunzătoare. 
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13. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor și serviciilor 

13.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de licitaţie, ofertantul va 
depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condi-
ţiilor de livrare, specifi caţiilor tehnice și standardelor specifi cate în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor. 

13.2. Pentru a demonstra conformitatea cantităţilor propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va com-
pleta formularele “Lista bunurilor și grafi cul livrării” (F4.1) și “Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii” (F4.2). 
Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor și serviciilor propuse, ofertantul va completa 
Formularul specifi caţiilor tehnice (F4.3). De asemenea, ofertantul va include literatură de specialitate, 
desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justifi cative. 

14. Principiul unei singure oferte. Oferte alternative 

14.1. Ofertantul va depune doar o singură ofertă, individual sau în calitate de membru al asociației. Toa-
te ofertele cu participarea unui ofertant care depune sau participă la mai multe oferte vor fi  respinse 
(aceasta nu se referă la participarea subcontractorilor în mai multe oferte). Ofertele alternative nu vor fi  
acceptate, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis de FDA. 

15. Garanţia pentru ofertă 

15.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), dacă se cere, după cum 
este specifi cat în FDA. 

15.2. Garanţia pentru ofertă va fi  în suma specifi cată în FDA, în lei moldovenești, emisă de o bancă licenţi-
ată și va fi : 

a)  în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară, valabilă pentru perioada de valabilitate a 
ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO17.2.; sau 

b)  transfer pe contul autorităţii contractante. 

15.3. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO15.1, orice ofertă neînsoţită 
de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi  respinsă de către autoritatea contractantă 
ca fi ind necorespunzătoare. 

15.4. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîștigători va fi  restituită cît mai rapid posibil, dar nu mai tîrziu 
de 5 zile de la momentul: 

a)  semnării contractului de către ofertantul cîștigător, în urma depunerii Garanţiei de bună execuţie 
conform punctului IPO42; 

b)  anulării procedurii de achiziţie; 

c)  expirării termenului de valabilitate a garanţiei de ofertă. 

15.5. Garanţia pentru ofertă poate fi  reţinută: 

a)  dacă un ofertant își retrage sau își modifi că oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specifi -
cate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO17.2; sau 

b)  dacă ofertantul cîștigător refuză: 

-  să accepte corectarea greșelilor aritmetice conform punctului IPO29; 

-  să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; 

-  să semneze contractul conform articolului IPO43. 

15.6. Garanţia pentru ofertă prezentată de asociație trebuie să fi e în numele asociației care depune oferta. 
Dacă asociația nu a fost constituită juridic la momentul licitaţiei, Garanţia pentru ofertă va fi  în numele 
tuturor membrilor intenţionaţi. 

16. Preţuri 
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16.1. Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) și în Specifi caţiile tehnice și de preț 
(F4.3) se vor conforma cerinţelor specifi cate mai jos. 

16.2. Toate loturile și poziţiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specifi caţiile tehnice și de preț 
(F4.3.). 

16.3. Preţul ce urmează a fi  specifi cat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei. 

16.4. Termenii Incoterms, cum ar fi  EXW, CIP, DDP și alţi termeni similari, vor fi  supuși regulilor prevăzute în 
ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este men-
ţionat în FDA. 

16.5. Preţurile vor fi  indicate după cum este arătat în Specifi caţiile tehnice și de preț, formular inclus în sec-
ţiunea a 4-a – Specifi caţii tehnice și de preț. 

16.6. Preţurile indicate de către ofertant vor fi  fi xate pe parcursul executării contractului de către ofertant și 
nu se vor schimba din orice cauză, cu excepţia cazurilor prevăzute în FDA. 

16.7. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA.

17. Termenul de valabilitate a ofertelor 

17.1. Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specifi cate în FDA, de la data-limită de depunere 
a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi  respin-
să de către autoritatea contractantă ca fi ind necorespunzătoare. 

17.2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractan-
tă poate cere ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu maximum 60 zile de la 
termenul iniţial. Solicitarea și răspunsurile vor fi  făcute în scris. În cazul în care se cere o garanţie pentru 
ofertă în cadrul licitaţiei, conform prevederilor punctului IPO15, aceasta de asemenea va fi  extinsă pen-
tru perioada corespunzătoare. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia 
pentru ofertă. Ofertanţilor ce aprobă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să 
modifi ce ofertele. 

18. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei 

18.1. Oferta, documentele legate de licitaţie și toată corespondenţa dintre ofertant și autoritatea contrac-
tantă vor fi  întocmite în limba de stat. Documentele justifi cative și literatura de specialitate tipărită, care 
fac parte din ofertă, pot fi  în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fi e însoţite de o traducere exactă a 
fragmentelor relevante în limba de stat, caz în care, în scopul interpretării ofertei, această traducere va 
prevala. 

19. Valuta ofertei 

19.1. Preţurile pentru bunurile și serviciile solicitate vor fi  indicate în lei moldovenești, cu excepţia cazurilor 
în care FDA prevede altfel. 

20. Formatul și semnarea ofertei 

20.1. Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta, după cum este descris în punctul 
IPO12. 

20.2. Oferta va fi  tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi  ștearsă și va fi  semnată de către persoana 
autorizată să semneze în numele ofertantului. Această autorizare va fi  efectuată în formă de scrisoare 
de delegare/împuternicire, care se atașează la Formularul informativ despre ofertant (F3.5). Numele și 
funcţia fi ecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura 
respectivă. Toate paginile ofertei, cu excepţia condiţiilor generale care rămîn neschimbate, vor fi  nume-
rotate succesiv și semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta. 

20.3. Orice înscrieri suplimentare, ștersături sau supra-scrieri vor fi  valabile doar dacă sînt semnate sau pa-
rafate de către persoana autorizată să semneze oferta.
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D. Depunerea și deschiderea ofertelor 

21. Depunerea, sigilarea și marcarea ofertelor 

21.1. Ofertanţii pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poștale sau personal. Ofertanţii vor pune 
separat oferta, inclusiv ofertele alternative, dacă se permite conform punctului IPO14, în plicuri sigilate, 
marcîndu-le în mod corespunzător. 

21.2. Plicurile:

a)  vor conţine numele și adresa ofertantului; 

b)  vor fi  adresate autorităţii contractante în conformitate cu punctul IPO22.1; 

c)  vor purta numărul licitaţiei, conform punctului IPO1.1, și orice semne adiţionale de identifi care, 
dacă este specifi cat în FDA; 

d)  vor purta o avertizare să nu fi e deschise înainte de ora și data deschiderii ofertelor, în conformitate 
cu punctul IPO25.1. 

21.3. Dacă plicurile nu sînt sigilate și marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu își 
va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei. 

22. Termenul limită de depunere a ofertelor 

22.1. Ofertele se vor primi de către autoritatea contractantă nu mai tîrziu de data și ora specifi cate în FDA. 
Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin 
modifi carea documentelor de licitaţie în conformitate cu punctul IPO7, caz în care toate drepturile și 
obligaţiile autorităţii contractante și ale ofertanţilor vor fi  supuse ulterior termenului-limită prelungit. 

23. Oferte întîrziate 

23.1. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o ofertă depusă după expirarea termenul-limită 
de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul IPO18. Orice ofertă primită de către autoritatea 
contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor va fi  înregistrată în modul corespunzător și 
restituită ofertantului fără a fi  deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de deschidere. 

24. Modifi carea, substituirea și retragerea ofertelor 

24.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifi ca oferta sa după ce a fost depusă prin trimiterea unei 
notifi cări în scris, în conformitate cu punctul IPO21, semnată în modul corespunzător de către un repre-
zentant autorizat și incluzînd o copie a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate cu punctul 
IPO20.2. Substituirea sau modifi carea corespunzătoare a ofertei trebuie să fi e însoţită de o notifi care în 
scris. În cazul retragerii ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizată din partea ofertantului. 

24.2. Ofertele care se solicită a fi  retrase în conformitate cu punctul IPO24.1 vor fi  înapoiate la momentul 
solicitării ofertantului, fără a fi  deschise. 

24.3. Nici o ofertă nu poate fi  retrasă, substituită sau modifi cată în perioada dintre termenul de deschidere 
a ofertelor și expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sub sancțiunea reținerii garanției pentru ofer-
tă.

25. Deschiderea ofertelor 

25.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în public la adresa, data și ora specifi cate în FDA. 

25.2. Toate celelalte plicuri vor fi  deschise unul cîte unul, citind: 

a)  numele ofertantului și dacă există vreo modifi care a ofertei; 

b)  preţurile ofertei, pe lot și total, și ofertele alternative; 
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c)  prezenţa Garanţiei de ofertă, dacă se aplică; 

d)  documentele prezentate de ofertant;

d)  oricare alte detalii, la decizia autorităţii contractante. 

Nu va fi  respinsă nici o ofertă în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în con-
formitate cu punctul IPO23.1. 

25.3. Autoritatea contractantă va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor și, la solicitarea repre-
zentanţilor operatorilor economici prezenţi la ședinţa de deschidere, îl va înainta acestora spre contra-
semnare. O copie a procesului-verbal va fi  distribuită, la solicitare, ofertanţilor care au depus ofertele la 
timp. 

25.4. Formularul ofertei F3.1 și Formularul F4.3., care reprezintă valoarea fi nanciară a propunerii, vor fi  con-
trasemnate de către toţi membrii grupului de lucru.

E. Evaluarea și compararea ofertelor 

26. Confi denţialitate 

26.1. Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea, compararea și postcalifi carea ofertelor nu vor fi  dezvălu-
ite ofertanţilor sau altor persoane ce nu sînt ofi cial implicate în acest proces, pînă la momentul înregis-
trării contractului în modul stabilit. 

26.2. Orice acţiuni ale unui ofertant de a infl uenţa autoritatea contractantă în examinarea, evaluarea, com-
pararea și postcalifi carea ofertelor sau în luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot avea drept 
consecinţă respingerea ofertei acestuia. 

27. Clarifi carea ofertelor 

27.1. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarifi care a ofertei 
acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea, compararea și postcalifi carea ofertelor. Nu vor fi  soli-
citate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor 
aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate 
cu punctul IPO29. 

27.2. În cazul în care ofertantul nu oferă autorităţii contractante clarifi cările solicitate în timpul stabilit în 
cererea de clarifi care (cu condiţia că recepţionarea acestei cereri a fost confi rmată de către ofertant), 
oferta respectivă poate fi  respinsă. 

28. Determinarea conformităţii ofertelor 

28.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi  bazată pe conţi-
nutul ofertei. 

28.2. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor și specifi caţii-
lor din documentele de licitaţie, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau 
omiteri ce pot fi  înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fi ind neînsemnată 
dacă: 
a)  nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor și/sau a 

serviciilor specifi cate în contract; 

b)  nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului 
conform contractului; 

c)  nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte confor-
me cerinţelor. 

28.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de licitaţie, ea va fi  respinsă de către au-
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toritatea contractantă și nu poate fi  făcută corespunzătoare ulterior de către ofertant prin corectarea 
abaterilor, erorilor sau omiterilor esenţiale. 

29. Neconformităţi, erori și omiteri 

29.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine 
abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi  înlăturate 
fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, 
și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor. 

29.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor, oferta acestuia 
este respinsă. 

30. Examinarea prealabila a ofertelor 

30.1. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confi rma faptul că toate documentele și docu-
mentaţia tehnică cerută în punctul IPO12 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet 
al fi ecărui document depus. 

30.2. Autoritatea contractantă va confi rma faptul că următoarele documente și informaţii au fost prezenta-
te în cadrul licitaţiei: 

a)  Formularul ofertei (F3.1); 

b)  Lista bunurilor și grafi cul livrării (F4.1.) sau Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii(F4.2.); 

c)  Garanţia pentru ofertă, în conformitate cu punctul IPO15, dacă se cere; 

d)  Specifi caţia tehnică și de preț (F4.3) din secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor;

e)  Formularul inrormativ despre ofertant (F3.3.) și toate documentele enumerate la pct. 1.9. din acesta;

f )  Declarația privind conduit etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere (F3.4.). 

Dacă oricare dintre aceste documente sau informaţii lipsesc, oferta va fi  respinsă. 

31. Evaluarea tehnică 

31.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării prealabile, conform punctului IPO30, vor fi  admi-
se spre evaluarea tehnică. 

31.2. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confi rma faptul că toţi termenii și condiţiile 
specifi cate în contract au fost acceptate de către ofertant fără devieri majore sau rezerve. 

31.3. Autoritatea contractantă va evalua aspectele tehnice ale ofertei depuse pentru a verifi ca îndeplinirea 
tuturor cerinţelor specifi cate în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor a documentelor de licitaţie, fără aba-
teri, erori sau omiteri esenţiale. 

31.4. Dacă, în urma examinării termenilor, condiţiilor și evaluării tehnice, autoritatea contractantă stabilește 
că oferta nu este conformă cerinţelor potrivit condiţiilor din punctul IPO28, oferta va fi  respinsă. 

32. Evaluarea fi nanciară 

32.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării tehnice, conform punctului IPO31, vor fi  admise 
pentru evaluarea fi nanciară. 

32.2. În scopul evaluării fi nanciare și comparării ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate în valute di-
ferite (în cazul în care acest lucru este permis conform punctului IPO19.1) vor fi  convertite de către 
autoritatea contractantă într-o singură valută specifi cată în FDA, utilizînd ratele de schimb de vînzare 
stabilite, și la data specifi cată în FDA. 

32.3 Autoritatea contractantă va lua în considerare următoarele: 

a)  evaluarea va fi  efectuată pe loturi sau pe poziţii; 
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b)  preţul ofertei stabilit conform punctului IPO16, inclusiv taxele locale aplicabile în Republica Moldo-
va (tarife, accize etc.), cu excepţia TVA, care ar fi  aplicate în cazul adjudecării contractului; 

c)  ajustările valorii ofertei ca urmare a erorilor aritmetice, conform punctului IPO29; 

d)  factorii de evaluare aplicabili, conform prevederilor din punctul IPO32.4; 

32.4. În cadrul evaluării fi nanciare, autoritatea contractantă va lua în considerare, pe lîngă cel mai mic preţ 
oferit, unul sau mai multe criterii legate de caracteristicile, performanţa, termenii și condiţiile achiziţio-
nării bunurilor și/sau serviciilor, dacă acest lucru este specifi cat în FDA. 

32.5. În cazul neaplicării unuia sau a mai multe criterii conform punctului IPO32.4, se va folosi criteriul cel 
mai mic preţ. 

33. Compararea ofertelor 

33.1. Autoritatea contractantă va compara toate ofertele conforme cerinţelor pentru a determina oferta cea 
mai avantajoasă economic, în conformitate cu punctul IPO32. 

34. Postcalifi carea ofertantului 

34.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul, care este selectat ca depunînd cea mai avan-
tajoasă economic și corespunzătoare ofertă, este califi cat să execute Contractul. 

34.2. Aprecierea califi cării va fi  bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de califi care ale ofertan-
tului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO12, clarifi cărilor posibile conform punctului 
IPO27, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO9, IPO10 și IPO11. Criteriile care nu au fost 
incluse în aceste puncte nu vor fi  folosite în aprecierea califi cării ofertantului. 

34.3. O apreciere afi rmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respec-
tiv. O apreciere negativă va rezulta în descalifi carea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate 
trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacită-
ţilor acelui ofertant în executarea contractului. 

35. Excluderea negocierilor 

35.1. Nu se vor accepta nici un fel de negocieri cu ofertantul cîștigător sau cu alţi ofertanţi. Ofertantului nu 
i se va cere, drept condiţie pentru adjudecarea contractului, să-și asume responsabilităţi care nu au fost 
prevăzute în documentele de licitaţie, precum și să majoreze preţul oferit sau să modifi ce oferta. 

36. Descalifi carea ofertantului 

36.1. Autoritatea contractantă va descalifi ca ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, 
cu scopul califi cării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunde-
rea sa cerinţelor de califi care. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate 
declara ofertantul respectiv ca fi ind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii 
publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici pe un termen de 3 ani. 

36.2. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris ofi cial și este întocmită de către 
Agenţia Achiziţii Publice cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de 
achiziţie publică. Aceasta este întocmită, actualizată și ţinută de Agenţie conform prevederilor articolu-
lui 25 din Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţii publice. 

36.3. Ofertantul poate fi  descalifi cat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de 
sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului 
sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. 

36.4. Ofertantul este descalifi cat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ulti-
milor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor 
profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. 
Ofertanţii vor prezenta informaţia corespunzătoare în punctul 3.3 al Formularului informativ despre 
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ofertant din secţiunea a 3-a (F3.5). 

36.5. Ofertantul este descalifi cat pentru neachitarea impozitelor și a altor plăţi obligatorii în conformitate cu 
legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze 
împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice și componenţa fondatorilor și a persoanelor 
afi liate. 

36.6. Autoritatea contractantă descalifi că ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdic-
ţie a operatorilor economici. 

36.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de 
califi care.

37. Dreptul autorităţi contractante de a accepta sau de a respinge unele sau toate ofertele 

37.1. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie și de a respinge toate 
ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei con-
curenţe efective, se afl ă în imposibilitatea acoperirii fi nanciare sau în cazurile necorespunderii ofertelor 
cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-și crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de 
achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceștia și le-au 
creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

F. Adjudecarea contractului 

38. Criteriul de adjudecare 

38.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA, acelui ofertant 
a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite în punctul IPO32.4 și altor condiţii ca avînd cel 
mai mic preţ sau fi ind cea mai avantajoasă economic și care este conformă cerinţelor din documentele 
de licitaţie, cu condiţia ca și ofertantul să fi e califi cat pentru executarea contractului. 

39. Dreptul autorităţii contractante de a modifi ca cantităţile în timpul adjudecării 

39.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau de 
a micșora cantitatea de bunuri și/sau servicii, specifi cate iniţial în secţiunea a 4-a – Tabelul cerinţelor, 
pentru a se putea încadra în mijloacele fi nanciare allocate. însă fără de nici o schimbare în preţul unitar 
sau în alţi termeni și condiţii ale ofertei și ale documentelor de licitaţie. 

40. Înștiinţarea de adjudecare 

40.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă va anunţa în scris ofer-
tantul cîștigător despre faptul acceptării ofertei și atribuirii contractului de achiziţii publice. 

40.2. Odată cu prezentarea de către ofertantul cîștigător a Formularului de contract (F5.1) semnat și a Ga-
ranţiei de bună execuţie (F5.2) conform punctului IPO42, autoritatea contractantă va anunţa în timp 
de trei zile fi ecare ofertant necîștigător și le va elibera Garanţia de ofertă, în conformitate cu punctul 
IPO15.5. 

41. Garanţia de bună execuţie 

41.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă 
s-a cerut), ofertantul cîștigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA, 
folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F5.2), inclus în a secţiunea a 5-a – For-
mulare de contract, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde 
condiţiilor formularului (F5.2). 

41.2. Refuzul ofertantului cîștigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va 
constitui motiv sufi cient pentru anularea adjudecării și reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, 
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autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai avantajoasă 
economic, a cărui ofertă este conformă cerinţelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă 
a fi  califi cat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor 
rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contrac-
tantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. 

42. Semnarea contractului 

42.1. O dată cu expedierea înștiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîști-
gător Formularul contractului (F5.1) completat și toate celelalte documente componente ale contrac-
tului. 

42.2. Ofertantul cîștigător va semna contractul în modul corespunzător și îl va restitui autorităţii contractan-
te în termenul specifi cat în FDA. 

42.3. Încheierea contractului poate fi  suspendată în cazurile prevăzute la punctul IPO45. 

42.4. În termen de pînă la 5 zile după recepţionarea contractului semnat și a Garanţiei de bună execuţie 
(F5.2), autoritatea contractantă va elibera și va transmite Garanţia pentru ofertă ofertantului cîștigător. 

43. Înștiinţarea celorlalţi ofertanţi 

43.1. Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi  informaţi de autoritatea contractantă despre încheierea 
contractului de achiziţie doar în urma depunerii de către ofertantul cîștigător a Garanţiei de bună exe-
cuţie conform punctului IPO42 și semnării contractului conform punctului IPO43, în decurs de 3 zile 
calendaristice de la data încheierii contractului, indicîndu-se denumirea și datele de contact ale opera-
torului economic cu care s-a încheiat contractul, precum și preţul contractului. 

43.2. În urma primirii înștiinţării de adjudecare, ofertanţii necîștigători pot cere în scris autorităţii contrac-
tante o prezentare succintă ce ar conţine explicaţii cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au 
fost selectate. Autoritatea contractantă va răspunde prompt în scris oricărui ofertant necîștigător care 
solicită o explicaţie. 

44. Dreptul de contestare 

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractan-
tă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său 
recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste 
decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr.131 din 03 iulie 
2015 privind achiziţiile publice. 

44.2 Contestaţiile se vor depune direct la Agenţia Achiziţii Publice. Toate contestaţiile vor fi  depuse, exa-
minate și soluţionate în modul stabilit în articolele 75-82 din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice. 

44.3. Operatorul economic, în termen de pînă la 10 zile calendaristice de la data la care a afl at despre circum-
stanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Achiziţii Publice o 
contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. 

44.4. Contestaţiile privind invitaţiile de participare la licitaţie și documentaţia de licitaţie pot fi  depuse pînă 
la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

Secţiunea a 2-a

Fișa de date a achiziţiei (FDA) 
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Următoarele date specifi ce referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau 
ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO) din Partea I a documentelor de licitaţie. În cazul unei 
discrepanţe sau al unui confl ict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

Instrucţiunile pentru completarea Fișei de date a achiziţiei sînt oferite cu litere cursive, alături de articolele cores-
punzătoare din IPO

A. Dispoziţii generale 

IPO 1.1 

Autoritatea contractantă: Comisia Electorală Centrală 

IPO 1.1 

Obiectul și numărul licitaţiei: Nr. ______ din „___”_______________ 2017 privind achiziționarea servicii-
lor de transpoert aerian de pasageri (bilete de avion).

Asigurarea de transport aerian international de pasageri – cod CPV:60400000-02, prin încheierea acor-
dului-cadru cu reluarea competiției între minim 3 operatori economici, semnatari ai acestuia.

Cerințe minime:

1. Efectuarea rezervării și emiterea pentru cazul biletelor de avion  pentru transport  în străinătate la so-
licitarea autorității contractante  pot face referire, fără a fi  limitate la acestea, la detalii privind: clasa 
(business/econom), data și ora plecării/sosirii, ruta de deplasare, escale, compania aeriană;

2. Nu se acceptă efectuarea deplasării pentru membrii unei delegații cu avioane sau pe rute diferite.

3. Alocarea de personal dedicate în rețeaua cu autoritatea contarctantă, pentru îndeplinirea în bune 
condiții a tuturor solicitărilor, respectiv:

- Minim o persoană responsabilă pentru toată durata de derulare a Acordului-cadru;

- Se vor prezenta numele, datele de contact (telefon, fax, telefon mobil, adresa de e-mail etc.) pentru 
persoanele care vor răspunde prioritar la solicitările autorității contractante pentru informații, oferite și 
în general privind contul de client ONVV;

-  Prestatorul va lua toate măsurile pentru ca personalul dedicate să răspundă cu promptitudine și pro-
fessionalism la toate solicitările autorității contarctante pentru îndeplinirea Acordului-cadru.

4. Orice solicitare a benefi ciarului se va considera pentru curse care au costul cel mai redus pentru biletul 
de avion oentru aceeași destinație.

5. În cazul în care deplasarea este anulată, prestatorul va fi  înștiințat în cel mai scurt timp pentru anularea 
rezervării, iar în cazul în care biletul a fost emis, va fi  înștiințat despre anularea biletului și a facturilor. 
Autoritatea contarctantă poate restitui biletele de avion neutilizate. Inclusiv pentru biletele restituite  
cu minim 24 ore înainte de data plecării autoritatea contractantă nu va plăti penalități. În cazul unor 
condiții restrînse, eventuale sau existente ce persist în baza regulamentelor operatorilor aerieni, la ofer-
tă vor fi  anexate dovezi/probe ce confi rm această situație.

6. Costul biletului de avion va fi  indicat de către ofertant cu toate taxele incluse.

7. Servicii conexe: asigurarea cu transport auto/tren de la/spre aeroport/către destinație, la solicitarea 
reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, sau persoanele împuternicite (de indicat disponibilitatea 
în ofertă).

IPO 2.1 

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de  Stat. 
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IPO 2.1 

Plăţi/mijloace fi nanciare din partea partenerului de dezvoltare: nu se aplică.

IPO 3.1 

Informații privind acordul-cadru

a) Autoritatea contractantă – Comisia Electorală Centrală (CEC) va încheia  un Acord-cadru pînă la 
31.12.2017, prin aplicarea ulterioară în cadrul acordului a procedurii de cerere de oferte prin mijloace 
electronice (e-mail, fax).

b) Numărul de operatori economici cu care se va încheia Acordul-cadru este de minim 3.

c) Calendarul estimativ al aplicării procedurii încheierii Acordului-cadru este pînă la 31.12.2017.

d) Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente ori de cite ori apare necesitatea organizării 
unor deplasări internaționale în funcție de fondurile alocate în acest scop, pe întreaga durată a Acordu-
lui-cadru (pînă la fi nele anului curent).

Informații referitoare la contarctul subsecvent:

1. Pentru orice deplasare care urmează să fi e efectuată, CEC va transmite prin e-mail și/sau fax tuturor 
operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru o solicitare de ofertare, de regulă, cu 2-15 zile lu-
crătoare înaintea deplasării;

2. Oferta va conține prețul biletului pentru persoana/persoanele care vor efectua  deplasarea, pe ruta, 
perioada, clasa de călătorie și tipul de cursă solicitat și va evidenția prețul cu toate taxele incluse.

3. La reofertare, taxa de servicii luată în calcul poate fi  mai mica decît cea din Acordul-cadru, dar în nici un 
caz mai mare decît cea din acordul-cadru.

4. În baza acestei comenzi/Contractul subsecvent, operatorul economic are obligația de a emite bilete de 
avion și facture (cu toate taxele incluse) reprezentînd contravaloarea serviciilor și de a le transmite la 
sediul CEC, de regulă, cu 2-10 zile înainte de data plecării.

IPO 4.5 

Pentru consultarea Listei de interdicţie a operatorilor economici se va referi la adresa: http://www.ten-
der.gov.md/ro/black_list/ 

IPO 7.1 

Pentru clarifi carea documentelor de licitaţie, adresa autorităţii contractante este: 
Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău, Comisia Electorală Centrală.
Tel.: 022-251-451; Fax: 022-234-047; E-mail: info@cec.md.
Persoana de contact: 
Anna Ceban – tel.: 022-578-994, e-mail: anna.ceban@cec.md.

B. Criterii de califi care 

IPO 10.1(a) 

Ofertantul va avea minim 2 ani de experienţă specifi că în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare. 

IPO 10.1(b) 

Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare: nu se cere.

IPO 11.1(a) 

Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul activității: nu se cere. 
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IPO 11.1(b) 

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim: nu se cere.

C. Pregătirea ofertelor 

IPO 12.1(r) 

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente adiţionale: nu se cere.

IPO 14.1 

Oferte alternative nu vor fi  acceptate. 

IPO 15.1 

Oferta va fi  însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului 
F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei. 

IPO 15.2 

Garanţia pentru ofertă va fi  în valoare de: 1% din valoarea ofertei, fără TVA.

IPO 16.4 

Ediţia aplicabilă a Incoterms va fi : “Incoterms 2000”.

IPO 16.7 

Metoda și condițiile de plată vor fi : plățile vor fi  efectuate în lei moldovenești, prin transfer, în baza fac-
turii, în termen de 15 zile bancare.

IPO 17.1 

Perioada valabilităţii ofertei va fi  de 30 zile. 

IPO 19.1 

Nu se acceptă depunerea ofertelor în valută străină.

IPO 20.1 

În plus la originalul ofertei, numărul copiilor ofertei va fi : 0.

D. Depunerea și deschiderea ofertelor 

IPO 21.2(c) .

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: denumirea și numărul licitației, denumirea 
autorității contarctante și altă informație, după caz.

IPO 22.1 

Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante este: 
Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău, Comisia Electorală Centrală. 
Tel. 022-251-451; Fax: 022-234-047; E-mail: info@cec.md
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data: „___”_______________ 2017
Ora: ____:_____ 

IPO 25.1 

Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: 
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Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 119, MD-2012, mun. Chișinău, Comisia Electorală Centrală.
Data: „___”_______________ 2017
Ora: ____:_____ 

E. Evaluarea și compararea ofertelor 

IPO 32.3 

Evaluarea va fi  efectuată pe: poziții.

IPO 32.4 

Factorii economici aplicabili pentru evaluare vor fi  următorii: nu se cere.

F. Adjudecarea contractului 

IPO 39.1 

Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :“cel mai mic preţ, fără TVA”.

IPO 41.1 

Suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește în mărime de 10  la sută din preţul Acordului-cadru ad-
judecat. 

IPO 42.2 

Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 10 zile.

Secţiunea a 3-a

Formulare pentru depunerea ofertei
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Următoarele tabele și formulare vor fi  completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular Denumirea

F3.1 Formularul ofertei

F3.2 Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare

F3.3 Formularul informativ despre ofertant

F3.4 Declaraţia privind conduit etică și neîmplicarea în practice frauduloase și de corupere

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modifi cări în formatul 
formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

Data: [introduceţi data depunerii ofertei] 
Licitaţia nr.: [introduceţi numărul/ codul licitaţiei] 
Invitaţie la licitaţia nr.: [introduceţi numărul/ codul anunţului] 
Alternativa nr.: [introduceţi numărul/ codul în cazul unei oferte alternative] 
Către: [introduceţi numele deplin al autorităţii contractante] 

[introduceţi denumirea ofertantului] declară că: 
a)  Au fost examinate și nu există rezervări faţă de documentele de licitaţie, inclusiv modifi cările nr.______________ [introduceţi 

numărul și data fi ecărei modifi cări, dacă au avut loc]. 

b)  [denumirea ofertantului] se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitaţie și condiţiile stipulate în 
specifi caţiile tehnice și de formare a preţurilor, următoarele bunuri și/sau servicii _______________________

 _____________________________________________________________________________________________ 
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor și/sau a serviciilor]. 

c)  Preţul total al ofertei constituie: 
 _____________________________________________________________________________________________ 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicînd toate sumele și valutele respective]. 

d)  Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specifi cată în instrucţiunile pentru ofertanţi, punctul IPO17.1, 
începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi  
acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 

e)  În cazul acceptării prezentei oferte, [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate 
cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. 

f )  Nu sîntem în nici un confl ict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4. 

g)  Compania semnatară, afi liaţii sau sucursalele sale, inclusiv fi ecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au 
fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor 
publice, în conformitate cu punctul IPO4.5. 

Semnat: _____________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 
[sigiliul fi rmei se va aplica alături de semnătură] 

Nume: ______________________________ [numele complet al persoanei ce semnează formularul ofertei] 

În calitate de: ________________________ [funcţia ofi cială a persoanei ce semnează formularul ofertei] 

Ofertantul: __________________________ [denumirea completă ofi cială a ofertantului] 

Adresa: _____________________________ [adresa completă ofi cială a ofertantului] 

Data: _______________________________ [introduceţi data semnării formularului]
GARANŢIA PENTRU OFERTĂ
(GARANŢIA BANCARĂ, F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. 
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Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] 

_____________________________________________________________________________________________
[Numele băncii și adresa ofi ciului sau a fi lialei emitente] 

  
Benefi ciar: ________________ [numele și adresa autorităţii contractante] 
Data: _____________________
  

GARANŢIE DE OFERTĂ NR._________________ 

[denumirea băncii] a fost informată că [numele ofertantului] (numit în continuare “Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. 
la data de ___________ (numită în continuare “ofertă”) pentru livrarea/prestarea ______________ [obiectul achiziţiei] conform 
invitaţiei la licitaţia nr. din _________. 201_ [numărul și data licitaţiei]. 

La cererea Ofertantului, noi, [denumirea băncii], prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume 
ce nu depășesc în total suma de [suma în cifre] ( [suma în cuvinte] ), la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în 
scris, însoţite de o declaraţie în care se specifi că faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la 
condiţiile ofertei, și anume: 

a)  și-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modifi cat oferta după expirarea termenului-limită de depunere 
a ofertelor; sau 

b)  fi ind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) 
eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectifi carea erorilor aritmetice, efectuată de către 
grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanţia de bună 
execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specifi cată în documentele de licitaţie, 
înainte de semnarea contractului de achiziţie. 

Această garanţie va expira în cazul apariţiei uneia dintre următoarele situaţii: 

a)  Ofertantul devine ofertant cîștigător, la primirea de către noi a copiei înștiinţării privind adjudecarea contractului și în urma 
emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau 

b)  Ofertantul nu devine ofertant cîștigător, fi e în urma primirii de către noi a copiei înștiinţării Dvs. despre numele altui ofertant 
cîștigător; fi e la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilităţii ofertei depuse de către Ofertant în cadrul 
licitaţiei. 

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanţie trebuie recepţionată de către noi la ofi ciu pînă la data 
respectivă inclusiv. 

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de _____________________. 

____________________________ 
[semnătura autorizată a băncii]
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FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3) 
  

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. 
Nu se vor permite modifi cări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

Data: ________________ 
  
Numărul licitaţiei: __________________ _____________________ Pagina _________ din _______________ 
  
A. Ofertanţi individuali 
 

1. Informaţii generale
1.1. Numele juridic al ofertantului
1.2. Adresa juridică a ofertantului în ţara înregistrării

1.3.

Statutul juridic al ofertantului
Proprietate
Formă de organizare juridică
Altele

1.4. Anul înregistrării ofertantului

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului
Producător
Agent local/ Distribuitor al producătorului străin
Intermediar
Companie de antrepozit
Altele

1.6.

Informaţia despre reprezentantul autorizat al 
ofertantului
Numele
Locul de muncă şi funcţia
Adresa
Telefon/ Fax
E-mail

1.7. Numărul de înregistrare pentru TVA

1.8. Numărul de identitate al ofertantului pentru 
impozitul pe venit (pentru ofertanţii străini)

1.9. Ofertantul va anexa copiile următoarelor 
documente:

Exemplu: 
Documente obligatorii: 
a) Certifi cat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului; 
b) Certifi cat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; 
c) Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie – 
eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certifi catului – conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); 
d) Ultimul raport fi nanciar – copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului; 
e) Licenţa de activitate în turism – copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 
f ) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere (F3.4);
g) Formularul informativ despre ofertanr (F 3.3);
h) Lista fondatorilor operatorului economic, confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului;
i) Formularul ofertei (F 3.1);
j) Lista serviciilor și grafi cul îndeplinirii (F 4.2);
k) Specifi cațiile tehnice și prețul (F 4.3);
l) Garanția pentru ofertă în mărime de 1% din valoarea ofertei (F 3.2);
m) Minim 2 ani de experiență specifi c în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare.
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Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la 
solicitarea lor ulterioară: 
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 şi disciplinare faţă de 
funcţionarii Participantului – original – eliberat de Participant, care refl ectă informaţia 
despre neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 5 ani; 
c) Certifi cat care confi rmă modalitatea şi criteriile de calculare a preţului – original – 
eliberat de Participant; 
d) Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile şi serviciile propuse, confi rmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului; 
e) Recomandaţii – original; 
f ) Altele (după necesitate).

2. Informaţii de califi care 
2.1. Numărul de ani de experienţă generală a 

ofertantului în livrări de bunuri şi servicii
2.2. Numărul de ani de experienţă specifi că a 

ofertantului în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor 
similare

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]

2.3. Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri 
similare pe parcursul perioadei prevăzute în IPO 
11.1 (a)

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]

2.4. Disponibilitate de resurse fi nanciare (bani lichizi 
sau capital circulant, sau de resurse creditare, 
extras din cont bancar etc.). Enumeraţi şi anexaţi 
copiile documentelor justifi cative

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]

2.5. Detalii privind capacitatea de producere/ 
echipamente disponibile

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere]

3. Informaţii fi nanciare
3.1. Rapoarte fi nanciare sau extrase din bilanţul fi nanciar, sau declaraţii de profi t/ pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru 

ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii
3.2. Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul 

contactării de către autoritatea contractantă
3.3. Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:

a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Cauza litigiului Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată
 
 
b) Procese curente, pe parcursul anului fi scal curent:
Cauza litigiului Situaţia curentă a procesului
 
 

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi  adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.
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B. Partenerii individuali ai asociaţiei (CA)
 
4.1. Fiecare partener al CA va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus, în compartimentul 1.
4.2. Anexaţi procura/ împuternicirea pentru fi ecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.3. Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toţi 

partenerii).
Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi  adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.

DECLARAŢIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ȘI NEIMPLICAREA 
ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ȘI DE CORUPERE (F3.4) 

  

[Ofertantul va semna și va include această declaraţie în oferta depusă. 
Declaraţia semnată va fi  de asemenea inclusă în contractele ofertanţilor cîștigători. 

Nu se vor permite modifi cări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

Data: ________________ 

Numărul licitaţiei: __________________ 

Către: ___________________________ 

  

[denumirea ofertantului] confi rmă prin prezenta că: 

  

1.  Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noștri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este 
în relaţii care ar fi  putut considerate ca un confl ict de interese, conform prevederilor din documentele de licitaţie, punctul 
IPO4. 

2.  În cazul în care vom afl a despre faptul unui confl ict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea 
contractantă. 

3.  Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noștri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a 
fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul 
pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de licitaţie, punctul IPO8. 

4.  În legătură cu procedura respectivă de licitaţie și cu orice contract care, eventual, ne va fi  adjudecat ca rezultat al acesteia, 
nu au fost, nici nu vor fi  efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii 
noștri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului și aprobarea plăţilor contractuale în 
numele autorităţii contractante. 

  

  

Semnat: ______________________________________

Nume: ________________________________________

Funcţia în cadrul fi rmei: __________________________

Denumirea fi rmei și sigiliu: ________________________
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Secţiunea a 4-a

Tabelul cerinţelor 

Următoarele tabele și formulare vor fi  completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepan-
ţe sau al unui confl ict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

Formular Denumirea

F4.1 Lista bunurilor şi grafi cul livrării

F4.2 Lista serviciilor şi grafi cul îndeplinirii

F4.3 Specifi caţii tehnice
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LISTA SERVICIILOR ŞI GRAFICUL ÎNDEPLINIRII (F4.2) 

[Acest tabel va fi  completat de către autoritatea contractantă, cu excepţia coloanei 8]
 

Numărul licitaţiei: Data: Alternativa nr.
Denumirea licitaţiei Lot: Pagina __din __

  

Nr. 
d/o Codul CPV

Descrierea serviciilor sau 
serviciilor 

asociate livrării bunurilor
Cantitatea

Unitatea 
de 

măsură

Locul prestării 
serviciilor 

(conform IPO)

Data fi nală 
solicitată 

pentru 
îndeplinirea 

serviciilor

Confi rmarea/ 
comentariul 
din partea 

ofertantului

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Paris (Franța) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

2. 60400000-2

Servicii de transport 
aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – 
Praga (Republica Cehă) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

3. 60400000-2

Servicii de transport 
aerian – bilete de avion, 
cu destinația: Chișinău – 
Bishkek (Republica Kîrgîză) 
– Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

4. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Ljubliana 
(Slovenia) – Chișinău (TUR-
RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

5. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Seul (Coreea 
de Sud) – Chișinău (TUR-
RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

6. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Tirana (Albania) 
– Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

7. 60400000-2

Servicii de transport 
aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Berlin 
(Germania) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

8. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău - Sofi a (Bulgaria) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017
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Nr. 
d/o Codul CPV

Descrierea serviciilor sau 
serviciilor 

asociate livrării bunurilor
Cantitatea

Unitatea 
de 

măsură

Locul prestării 
serviciilor 

(conform IPO)

Data fi nală 
solicitată 

pentru 
îndeplinirea 

serviciilor

Confi rmarea/ 
comentariul 
din partea 

ofertantului

9. 60400000-2

Servicii de transport 
aerian – bilete de avion, cu 
destinația: Chișinău – Sankt-
Petersburg (Federația 
Rusă) – Chișinău (TUR-
RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

10. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Londra (Regatul 
Unit) – Chișinău (TUR-
RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

11. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – București 
(România) – Chișinău (TUR-
RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

12. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Riga (Letonia) – 
Chișinău (TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

13. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Kiev (Ucraina) – 
Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

14. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Sarajevo (Bosnia 
și Herzegovina) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

15. 60400000-2

Servicii de transport aerian – 
bilete de avion, cu destinația: 
Chișinău – Astana 
(Kazahstan) – Chișinău 
(TUR-RETUR)

1 Unități

Comisia Electorală 
Centrală, str. V. 
Alecsandri, nr. 
119, MD-2012, 
mun. Chișinău

31 decembrie 
2017

Semnat:_______________ Numele, prenumele:_____________________ În calitate de: ____________________

Ofertantul: _____________________________ Adresa: _______________________________________________
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Secţiunea a 5-a

Formularul de contract 

Acord-cadru de servicii - MODEL (F5.1)
 

ACHIZIŢII PUBLICE

 

 
ACORD-CADRU nr. ______ AC/2017

de achiziţionare a serviciilor

“___” ___________ 2017 _______________________________
[localitatea]

1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu modifi cările și completările ulterioare, 
s-a încheiat prezentul acord-cadru de servicii între:

Promitentul-prestatorul de servicii Promitent-achizitor de servicii
____________________________________________ ,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin _______________________________ , 

(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza __________________________ ,

(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Vînzător/ prestator
_____________________________________________ , 

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,

_____________________________________________ , 

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin ________________________________ ,

(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ___________________________ ,

(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Cumpărător/ benefi ciar, 
 
pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

Obiectul și scopul acordului-cadru

1.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de 
prestări servicii ce urmează a fi  atribuite pe durata derulării prezentului acord.

1.2. Contractele ce urmează a fi  atribuite au ca obiect achiziționarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezer-
varea și emiterea biletelor de avion pentru destinații internaționale), denumite în continuare Servicii, cod CPV: 
60400000-2.

1.3. Prestatorii își asumă obligația de a presta Serviciile în conformitate cu prețurile indicate în ofertele lor anexate la 
prezentul Acord-cadru și să furnizeze bilete pentru transportul aerian de pasageri pe rutele, destinațiile, ce vor 
fi  stabilite la reluarea competiției (ilor) de oferte, ulterior căreia(ora) va fi  încheiat cu ofertantul cîștigător unul 
sau mai multe contracte subsecvente. În cazul lipsei biletelor disponibile la destinația (ile) de zbor solicitate 
(confi rmat de către toți Promitent-prestatorii prin scrisoare), Promitent-achizițorul va relua din nou procedura de 
reofertare cu solicitarea altui orar de zbor sau altei destinații.
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1.4. Termenul de valabilitate a rezervării va fi  indicat la momentul depunerii ofertelor de preț la re-ofertare și, după 
caz, în contractual subsecvent.

1.5. Rambursarea biletului de avion va fi  efectuată conform condițiilor prezentului Acord-cadru ș isle Contractelor 
subsecvente.

2. Termenii Acordului-cadru

2.2. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii și recepționării lor de către Promitent-achizitor;

2.3. Durata prezentului Acord-cadru este pînă la 31 decembrie 2017, începînd de la data semnării acestuia.

3. Prețul și condițiile de plată

3.2. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Acord-cadru este stabilit în lei moldovenești, fi ind identifi cat în 
Specifi cația din anexă;

3.3. Suma totală a prezentului Acord-cadru constituie _______lei (___________________ lei). TVA nu se aplică.

3.4. Tariful unitar pentru realizarea unității din Serviciile obiect ale Acordului-cadru este stabilit în Specifi cație și nu 
poate depăși, în cazul fi ecărui semnatar al Acordului-cadru, valoarea de referință ce a fost prezentată în ședința 
de deschidere a ofertelor, specifi cate în anexa prezentului Acrod-cadru;

3.5. Plățile vor fi  efectuate în lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza facturii, în termen de 15 zile bancare.

4. Cantitatea serviciilor și condițiile de predare-primire

4.1. Cantitățile minime estimate care ar putea fi  solicitate pe durata întregului Acord-cadru sunt prevăzute în Caietul 
de sarcini din documentația de proiect, în conformitate cu pct. 10.1, iar cantitățile maxime se vor stabili   la solici-
tarea Promitent-achizitorului în momentul apariției necesității achiziționării Serviciilor ce fac obiect al Acordului-
cadru;

4.2. Prestarea serviciilor se efectuează de către Promitent-prestator la solicitarea Promitent-achizitorului;

4.3. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

b) Contractul subsecvent;

c) Originalele facturilor;

d) Biletele de avion, conform destinațiilor solicitate (în original sau electronic);

4.4. Serviciile se consideră prestate de către Promitent-prestator și recepționate de către Promitent-achizitor dacă:

a) Serviciile corespund informațiilor indicate în lista serviciilor și grafi cul prestării și documentele de însoțire 
conform pct. 5.3 al prezentului Acord-cadru;

b) Calitatea serviciilor corespunde informației indicate în specifi cația din anexa prezentului Acord-cadru;

c) Este prezentată factura de către promitent-prestator în conformitate cu prevederile pct. 3.1 al prezentului 
Acord-cadru.

4.6.  Promitent-prestatorul este obligat să prezinte Promitent-achizitorului un exemplar original al facturii-fi scale 
odată cu prestarea serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Promitent-prestator a pre-
zentei clause, Promitent-achizitorul își rezervă dreptul de a extinde termenul de achitare prevăzut în pct. 4.4., 
corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi  exonerate de achitarea penalității stabilite la pct. 9.9. al 
prezentului Acord-cadru.

5. Obligațiile părților

5.1. Promitent-prestatorul se obligă:

a) în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitent-achizitorul, să presteze servicii de transport aerian 
de pasageri în condițiile stipulate în prezentul Acord-cadru;

b) să anunțe Promitent-achizitoru, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegram autorizată, 
despre disponibilitatea prestării serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de cître Promitent-achizitor, în terme-
nele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Acord-cadru;
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d) să asigure integritatea și calitatea serviciilor pe toată perioada pînă la recepționarera lor de către Promitent-
achizitor;

e) să presteze serviciile în corespundere cu standardele prezentate în propunerea sa tehnică. În situația în care 
nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte regle-
mentări autorizate în țara de origine a produselor/serviciilor;

f ) să despăgubească Promient-acizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încăl-
carea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipa-
mentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, precum și 
împotriva daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea condițiilor prezentate de către Promitent-achizitor.

5.2. Promitent-achizitorul se obligă:

a)  să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor pre-
state în corespundere cu cerinţele prezentului Acord-cadru; 

b)  să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile și termenele indicate în prezentul Acord-
cadru;

c)  să nu inițieze, pe durata prezentului Acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci cînd intenționează 
să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului Acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitent-pre-
statorul declară că nu mai are capacitatea de a le presta.

7. Forţa majoră

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentu-
lui Acord-cadru, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi natu-
rale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă 
Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanșării și termenul de acţiune trebuie să fi e confi r-
mate printr-un certifi cat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă 
asemenea circumstanţe.

8. Rezilierea Acordului-cadru

8.1. Rezilierea Acordului-cadru se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

8.2. Acordul-cadru poate fi  reziliat în mod unilateral de către: 

a)  Promitent-achizitor, în caz de refuz al Promitent-prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 
Acord-cadru; 

b)  Promitent-achizitor, în caz de nerespectare de către Promitent-prestator a termenelor de livrare/prestare 
stabilite; 

c)  Promitent-prestator, în caz de nerespectare de către Promitent-achizitor a termenelor de plată a Serviciilor 
prestate; 

d)  Oricare din Părți, în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului 
Acord-cadru. 

8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre inten-
ţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

8.4. Partea înștiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notifi cării. În cazul în care 
litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să prezinte documentele corespun-
zătoare Agenţiei Achiziţii Publice pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere.

9. Reclamaţii și sancţiuni

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Promitent-prestatorului la momentul recepţionă-
rii lor, fi ind confi rmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Promitent-prestatorului.
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9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Promitent-prestatorului în termen de 5 zile lucră-
toare de la depistarea defi cienţelor de calitate și trebuie confi rmate printr-un certifi cat eliberat de o organizaţie 
independentă neutră și autorizată în acest sens. 

9.3. Promitent-prestatorului este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora și să comunice  Promitent-achizitorului despre decizia luată. 

9.4. În caz de recunoaștere a pretenţiilor, Promitent-prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimen-
tar Promitent-achizitorului cantitatea nelivrată de servicii neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necores-
punzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Acordului-cadru. 

9.5. Promitent-prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile 
ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confi rmată prin certifi catul de calitate întocmit de organizaţia independentă neu-
tră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. 

9.7. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Acord-cadru, Promitent-prestatorul suportă o penali-
tate în valoare de 5% din suma totală a Acordului-cadru.

9.8. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Promitent-prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% 
din suma Serviciilor neprestate, pentru fi ecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezen-
tului Acord-cadru.  

9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Promitent-achizitorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma 
Serviciilor neachitate, pentru fi ecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Acord-
cadru.

10. Documentele Acordului-cadru

10.1. Documentele Acordului-cadru reprezintă ofertă tehnică, oferta fi nanciară, precum și caietul de sarcini, care sunt 
parte  documentației de proiect în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

11. Încetarea Acordului-cadru

11.1. Prezentul Acord-cadru încetează de drept:

a)  prin ajungerea la termen, prevăzut la pct. 3.2.;

b)  prin atingerea cantității maxime precizate de către Promitent-achizitor;

11.2. Prezentul Acord-cadru poate înceta și în condițiile stipulate la pct. 7.

12. Dispoziţii fi nale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Acord-cadru vor fi  soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz 
contrar, ele vor fi  transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii 
Moldova. 

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Acordului-cadru, să convină asupra modifi cării clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora și care nu au putut fi  prevăzute la data încheierii Acordului-cadru. Modifi cările și completă-
rile la prezentul Acord-cadru sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de 
ambele Părţi. 

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile și drepturile sale stipulate în prezentul Acord-cadru 
unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.4. Orice cominicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fi e transmisă în scris.

12.5. Orice document scris trebuie înregistrat atît în momentul transmiterii, cît și în momentul primirii.

12.6. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegram, fax sau e-mail, cu condiția confi rmării în scris a 
primirii comunicării.

12.7. Următoarele documente vor fi  considerate părți componente a prezentului Acord-cadru:  Specifi cația (anexa).
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12.8. Prezentul Acord-cadru este întocmit în ____ exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar 
pentru Promitent-prestator, Promitent-achizitor și Agenţia Achiziţii Publice. 

12.9. Prezentul Acord-cadru se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către 
Agenţia Achiziţii Publice, fi ind valabil pînă la 31 decembrie 2017. 

12.10. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi și este semnat astăzi, ____ ________2017.

Pentru confi rmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Acord-cadru în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

  
Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:
 
Promitent-prestator Promitent-achizitor
 
Adresa poştală: Adresa poştală:
Telefon: Telefon:
Cod IBAN: Cod IBAN:
Banca: Banca:
Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:
Cod: Cod:
Cod fi scal: Cod fi scal:
 
Semnăturile părţilor
 
Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:

L.Ş. L.Ş.
Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:
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GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE (F5.2) 

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, 
în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] 

Data: ____________________ 

Numărul și denumirea licitaţiei: ______________________

Ofi ciul Băncii: [introduceţi numele complet al garantului]

Benefi ciar: [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] 

GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE nr._________________

Noi, [introduceţi numele legal și adresa băncii], am fost informaţi că fi rmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] 
(numit în continuare “Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul cu nr. [introduceţi numărul] la data de [introduceţi data], 
încheiat cu Dvs., pentru furnizarea [descrieţi bunurile și serviciile] (numit în continuare “Contract”). 

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevede-
rile Contractului. 

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește 
[introduceţi suma(ele1) în cifre și cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizo-
rul nu îndeplinește una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarifi cări și fără necesitatea de 
a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. 

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul],2 și 
orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la ofi ciu pînă la această dată inclusiv. 

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii și ai Furnizorului] 

____________________
1  Banca va introduce suma(ele) specifi cate în Condiţiile speciale ale contractului (CSC) și denominate, după cum este specifi cat în CSC, în valuta(ele) 

Contractului sau într-o valută liber convertibilă acceptabilă pentru autoritatea contractantă. 
2  Datele stabilite în conformitate cu punctul 6.4 din Condiţiile generale ale contractului (CGC), luînd în considerare obligaţiile de garantare ale 

Furnizorului conform punctului CGC28.3, destinate să fi e asigurate printr-o Garanţie de bună execuţie parţială. Autoritatea contractantă trebuie 
să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o 
extindere și a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fi e întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în 
garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la 
sfîrșitul penultimului paragraf: “Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un 
an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi  prezentată nouă înainte de 
expirarea prezentei garanţii.”
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ANUNT
 

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

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

obiectul achiziției: materiale și instrumentariul stomatologic pentru anul 2017, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Audienţa cetăţenilor:

Director
Ruslan Malai

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

Director adjunct
Ghenadie Grib

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

Director adjunct
Valeriu Secaș

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

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

 
LINIA FIERBINTE ANTICORUPȚIE 

022-73-73-70 

anticoruptie@tender.gov.md

PRAGURI SI TERMENE DE REPER
OA Bunuri Servicii Lucrări

Praguri
LP ≥ 400 mii ≥ 1, 5 mln

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

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

COPF 7 zile 12 zile
COP 7 zile 12 zile

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

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

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

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

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

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

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

Prezentarea DS la AAP 5 zile




