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ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante:  Brigada 1 Infanterie Motorizată
Adresa: m. Bălţi, str. 31 August , 24
Persoana de contact:  Vladimir MOŞNEGUŢU Tel: 079405907
Fax:    0231-224-00 E-mail:  vova-mosnegutu@mail.ru

Nr. 
d/o Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Suma 
estimativă
planifi cat
fără TVA

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfăşurării 
procedurii de achiziţie 

publică

BUNURI

1 Accessorii de birou

22800000-8

38000 Contract de 
valoare mică Februarie - Martie30197000-6

30192000-1

2 Diverse echipamente de transport şi piese de 
schimb

34900000-6

42000 Contract de 
valoare mică Februarie - Martie34320000-6

34300000-0

3 Materiale şi obiecte de uz gospodăresc

42130000-9

46000 Contract de 
valoare mică Februarie - Martie44500000-5

39224000-8

4 Materiale pentru reparaţiile curente a 
clădirilor şi încăperilor

44100000-1

70000 Contract de 
valoare mică

Februarie - Martie
 44900000-9

44800000-8

5 Diverse produse alimentare
15800000-6  

8000 Contract de 
valoare mică Februarie - Decembrie

15980000-1

6 Echipament şi accesorii pentru computer

30100000-0

16500 Contract de 
valoare mică Martie

30125100-2

30125120-8

30192113-6

30213100-6

30232110-8

32552000-7

 SERVICII

1 Servicii de reparare şi de întreţinere a 
maşinilor 50530000-9 10000 Contract de 

valoare mică  Martie

2 Servicii de  reparare şi întreţinere 
echipamentului informatic şi cartuşilor 

50312000-5
15000 Contract de 

valoare mică Februarie - Martie
50300000-8

3 Servicii de reparare şi de întreţinere a 
vehicolelor militare 50630000-0 15000 Contract de 

valoare mică Februarie - Martie

4 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto 66516100-1 42000 Contract de 
valoare mică Martie - Aprilie
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ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante: Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Floresti
Adresa: or. Floresti, str. Bulevardul Victoriei nr.70
Persoana de contact: Alexandru Prodan Tel: 025022010
Fax: 025022010 E-mail: drsa.fl oresti@ansa.gov.md

Nr.
d/o Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Suma
estimativă
planifi cată

fără TVA

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziţie 

publică

SERVICII

Supraveghere sanitar-veterinara 85200000-1 577578.00 LEI
Supraveghere 

sanitar-
veterinara

Luna februarie 2017 

ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul Naţional de Probaţiune 
Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1, et. 5
Persoana de contact: Galena Popa Tel: 022 280905
Fax: 022 280905; 022 280978 E-mail: galena.popa@mail.ru

Nr.
d/o Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Valoarea 
estimată
fără TVA 
(lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfășurării 
procedurii de achiziţie 

publică

BUNURI

1 Articole mărunte de birou (birotica)                                             30000000-9 47,5 CMV Ianuarie 2017

2 Hârtie pentru fotocopuiatoare A4                                  30197643-5 150,0 COP Ianuarie 2017

3 Cartuşe de toner  pentru imprimante                             30125100-2, 
30125110-5                                                                276,6 COP Ianuarie 2017

4 Timbre                                                                            22410000-7 121,0 COP Ianuarie 2017

5 Plicuri                                                                             30199230-1 25,1 CMV Ianuarie 2017

6 Echipament electronic de monitorizare cu 
licenţe

31710000-6,
72260000-5 1800,0 LP Aprilie 2017

7 Procurarea autoturismelor de serviciu 34110000-1 513,3 LP Februarie 2017

8 Benzină  fără plumb 95                                                 09132100-4 500,0 LP Ianuarie 2017

9 Procurarea contoare, cazane 16,7 CMV Februarie 2017

10 Procurarea tehnicii de calcul 
(calculatoare PC, imprimante, scanere)

30000000-9
766,6 LP Februarie 2017

11 Procurare mobilier 39000000-2 41,6 CMV Martie 2017

12 Inventar gospodăresc 54,1 CMV Mai 2017

13 Pneuri, jante și acumulatoare 34351100-3 45,8 CMV Mai 2017

14 Materiale de uz gospodăresc 37,5 CMV Iunie 2017

LUCRĂRI

1 Lucrări de renovare și reparaţii curente BP 
Ștefan Vodă, Taraclia și Rîșcani Ch. 45453100-8 516,6 COP Mai 2017
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SERVICII

1 Servicii de asigurare acces la internet 72000000-4 252,0 COP Ianuarie 2017

2 Servicii telefonie mobilă 64212000-5 99,5 COP Ianuarie 2017

3 Abonamente de transport călătorii 44,0 CMV Ianuarie 2017

4 Servicii de asigurare, răspundere civilă auto                  66516100-1 43,3 CMV Februarie 2017

5 Servicii de deservire și reparaţii a tehnicii de calcul 
cu schimbarea pieselor de schimb                                                         

50000000-5 
30237000-9 196,1 COP Februarie 2017

6 Servicii de reparare și de întreţinere a autoturismelor    50112000-3 150,0 COP Mai 2017

7 Servicii editoriale 16,6 CMV Mai 2017

8 Servicii de protocol 33,3 CMV Februarie 2017

9 Servicii neatribuite altor aliniate 111,7 COP Ianuarie 2017

ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI, 

c/f: 1003600151643
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93
Persoana de contact: Ștefîrță Ludmila Telefon: 022-55-96-46
Fax: 022559646 E-mail: centrulmamei@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Mobilier pentrusecția ginecologia infantilă 
și urologia 39000000-2 700000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale, 

c/f: 1004600030235
Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 3
Persoana de contact: Donici Serghei Telefon: 022-257-681
Fax: 022211142 E-mail: achizitiicnas@cnas.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Achiziţionarea produselor petroliere 09000000-3 1200000.00 Licitaţie 
publică

2018
Trimestrul IV

2 Achiziţionarea hîrtiei A4 30197643-5 610700.00 Licitaţie 
publică

2018
Trimestrul IV

3

Achiziţionarea computerelor, blocurilor 
autonome alimentare UPS şi licenţei 
instrumentelor pentru crearea şi 
redactarea documentelor MS Offi  ce

30213300-8 4150000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

4 Achiziţionarea imprimantelor 30232110-8 1044000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III
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5 Achiziţionarea serviciilor de reparaţie şi 
deservire auto 34000000-7 430700.00 Licitaţie 

publică
2018

Trimestrul IV

6 Achiziționarea condiționerelor 42512200-0 542000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

Servicii

7 Achiziţionarea serviciilor de curierat 
(distribuire colete) 64100000-7 566000.00 Licitaţie 

publică
2018

Trimestrul IV

8

Achiziţionarea serviciilor informaţionale 
de telecomunicaţii la Sistemul de 
telecomunicaţii al autorităţii publice 
CNAS/CTAS

64200000-8 522000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

9 Servicii de suport Hardware şi Software a 
Sistemului Informaţional CNAS 72000000-5 10000000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

10
Achiziţionarea serviciilor de menţinere 
a softului aplicativ a sistemului 
informaţional “Protecţia Socială”

72000000-5 3989600.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III

11 Achiziţionarea serviciilor de pază tehnică 79713000-5 1100000.00 Licitaţie 
publică

2018
Trimestrul IV

12 Achiziţionarea serviciilor de pază fi zică 79713000-5 2300000.00 Licitaţie 
publică

2018
Trimestrul IV

13 Achiziţionarea serviciilor de tipărire a 
blanchetelor 79810000-5 750000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

14 Achiziţionarea serviciilor de tratament 
balneosanatorial pentru anul 2017 tr.II-IV 85000000-9 60000000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

15 Achiziţionarea biletelor de tratament 
pentru trimestrul I anul 2018 85000000-9 20000000.00 Licitaţie 

publică
2018

Trimestrul IV

Lucrări

16 Lucrări de construcţie a clădirii pentru 
CTAS Taraclia 45000000-7 2500000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul III

17 Lucrări de construcţie a clădirii pentru 
CTAS Cahul 45000000-7 2300000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul III

18 Lucrări de construcţie a clădirii pentru 
CTAS Briceni 45000000-7 2500000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul III

ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Stare Civilă, c/f: 1008601000400
Adresa: str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău
Persoana de contact: Pirgaru Mariana Telefon: (022) 25-71-63-(022) 25-71-59
Fax: (022) 257163 E-mail: pirgaru.mariana@ssc.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1
Tehnică de calcul, utilaje, aparate 
telefonice, echipamente periferice, piese 
de schimb și altele

22900000-9 1700000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

Servicii

2 Achiziționarea serviciilor de distribuire a 
corespondenței SSC pentru anul 2017 64100000-7 750000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
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3
Servicii de recepționare și restituire la 
solicitare a plăților în numerar pentru 
serviciile prestate cu plată

66110000-4 602000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

4

Servicii de transmisie de date, acces 
la internet, asigurarea funcționalității 
echipamentelor derețea, comunicaționale 
și telecomunicațiilor pentru anul 2017

72318000-7 560000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

5

Cursuri de formare profesională, instruire 
în domeniul securității și sănătății în 
muncă, instruirea personalului responsabil 
de deservirea cazanelor

80530000-8 460000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: Banca Nationala a Moldovei, c/f: 0000000079592
Adresa: mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Persoana de contact: Colodrotchi Nina Telefon: 022 822364
Fax: 022 228697 E-mail: marina.chirilov@bnm.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Banderole 18443100-7 500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

2 Componente hard și soft pentru 
modernizarea SI al BNM 30000000-9 10139170.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

3 Extinderea capacității echipamentelor TI 
exploatate 30000000-9 1293580.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

4 Mașini de numărat, sortat și ambalat 
monede 30123620-9 552500.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

5

Soluție pentru centrul de rezervă 
la distanță: centru de date mobil 
și echipament pentru asigurarea 
comunicațiilor electronice

30211200-3 8762500.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

6 Stații de lucru cu funcționalități speciale 30213000-5 262500.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

7 Periferice (imprimante, scaner, aparat 
multifuncțional) 30232110-8 394170.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

8 Modernizarea infrastructurii de alimentare 
neîntreruptă cu energie electrică 31154000-0 687500.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

9 Mașini de procesat bancnote 31640000-4 1840833.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II

10 Utilaj și echipament tehnic pentru dotarea 
laboratorului de expertiză 31730000-2 3681670.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul IV

11 Autocamion basculant 34134200-7 1000000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

12 Containere metalice incorporate și 
cărucior 34221000-2 1840830.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul II
Trimestrul III
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13 Mobilier 39100000-3 833333.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

Trimestrul III

14 Containere pentru depozitarea 
bancnotelor 44613400-4 1583333.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

15 Soft aplicativ și de sistem 48000000-8 4915000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II

16
Sistem de gestionare a resurselor 
corporative și operațiunilor bancare 
(Transform BNM)

48422000-2 79966670.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

17 Soluție pentru depozitarul central unic al 
valorilor mobiliare 48422000-2 11795000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul III

18 Soluție pentru efi cientizarea procesului de 
monitorizare a transparenței acționarilor 48422000-2 9204170.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

19
Instrument pentru analiza la distanță în 
domeniul prevenirii și combaterii spălării 
banilor și fi nanțării terorismului

48422000-2 9099170.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

20 Soluție pentru efi cientizarea procesului de 
licențiere și autorizare 48422000-2 4751670.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

21 Licenţă SAP Business Objects 48461000-7 758333.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

22 Licențe pentru produsele Microsoft de tip 
EAS 48517000-5 3593333.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul IV

23 Infrastructura pentru Depozitarul unic al 
valorilor mobiliare 48821000-9 2527500.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul IV
Servicii

24
Servicii și bunuri pentru menţinerea 
şi deservirea tehnică anuală a SI şi a 
serviciilor de analiză mass-media

50000000-5 1837500.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

25 Servicii de transport aerian de pasageri 60400000-2 2700000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

Trimestrul III

26
Asigurări facultative de sănătate a 
personalului BNM, asigurarea obligatorie 
RCA şi CASCO a mijloacelor de transport

66512200-4 607000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

27 Servicii de proiectare privind reconstrucția 
clădirii BNM 71221000-3 2500000.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul II
Trimestrul III

28 Servicii cu privire la teste de penetrare 72225000-8 337500.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III

29 Menținerea SAP Business Object 72267000-4 334170.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul IV

30 Menținerea Sistemului SAPI de tip SLA 72267000-4 541670.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul IV

31 Menținerea serviciilor în baza soluțiilor 
Microsoft de tip SLA 72267000-4 450833.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

32 Servicii de asigurare a accesului la suport 
anual pentru produsele program 72267000-4 946670.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

33 Servicii de organizare a aniversării BNM - 
26 ani 92312240-5 750000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II
Lucrări

34 Reparația acoperișului garajului și 
reparația cazangeriei 45000000-7 2083333.00 Licitaţie 

publică

2017
Trimestrul II
Trimestrul III
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII 

EUROPENE, c/f: 1006601000129
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 80
Persoana de contact: Sobol Vadim Telefon: 022 578 235 - 022 578 295
Fax: 022 578 235 E-mail: vadim.sobol@mfa.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1 Deservirea paginii web a MAE IE 72212224-5 200000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I

Lucrări

2
Lucrari de demontare a scarii vechi si 
constructia scarii din beton armat din 
subsolul MAE IE

45220000-5 220000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2017
Trimestrul I

3 Lucrari de cablare si conexiuni electrice in 
sediul MAE IE 45311000-0 600000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

4 Lucrari de reparatii a scarii de la intrarea in 
sediul MAE IE 45453000-7 597000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Trupelor de Carabinieri, 

c/f: 1006601000473
Adresa: str. Gh. Asachi, 65 a
Persoana de contact: Vizir Irina Telefon: 022 73-93-68
Fax: 022 739368 E-mail: irina.vizir@mai.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere 09000000-3 1625000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

2 Produse alimentare 15800000-6 8333334.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

3 Legume sezoniere de toamnă 15800000-6 513889.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul III

4 Legume sezoniere de vară, inclusiv 
produse alimentare suplimentare 15800000-6 1320556.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

5 Automobile (autotirisme, autobuse, 
microbuse, etc...) 34000000-7 2500000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul II

6 Echipament (militari prin contrac şi militari 
în termen) 35800000-2 10833334.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
Lucrări

7 Reparaţia căminului nr. 1 (Blocul B) al u.m. 
1001 din str. Doina, 102, mun. Chişinău 45000000-7 4583334.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII 

MOLDOVA, c/f: 1006601003762
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215
Persoana de contact: Begliță Valentin Telefon: 268-205 268-201 268-480 268133
Fax: 22 268733 E-mail: ala.macari@parlament.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Servicii Licențe pentru produse Microsoft 48200000-0 1500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

2 Pagina web 48222000-0 1500000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

Servicii

3 Documentația de proiect p-u reparația 
capitală a clădirii din str. Sfatul Țării, 37 71242000-6 500000.00 Licitaţie 

publică
2017

Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Denumirea autorităţii contractante: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII 

MOLDOVA, c/f: 1006601004116
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Persoana de contact: Batrinu Oxana Telefon: 022253743
Fax: 022253746 E-mail: oxana.batrinu@constcourt.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Servicii

1

Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate 
la hotel “Conferinţa internaţională cu ge-
nericul “Evoluţia controlului constituţional 
în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări”

55120000-7 750000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, c/f: 1006601001023
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1
Persoana de contact: Camerzan Andrei Telefon: 0-22-721003
Fax: 022227761 E-mail: anofm@anofm.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1

Seturi de computere brand name: CPU: 7th 
Generation Processors 3M Cache, 3.40 GHz 
35W , Mainboard: H110 Chipset or higher, 
RAM – 8 GB DDR 4, HDD – 1 TB, Monitor 
21.5 FHD

30213000-5 740000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
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ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP SR CAHUL, c/f: 1009603003860
Adresa: or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Persoana de contact: Arteni Tatiana Telefon: 0299 2-24-48
Fax: 0299 27641 E-mail: imspcahul@ms.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Lucrări

1 Lucrări de reparație la obiecte IMSP 
Spitalul Raional Cahul. 45000000-7 232000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2017
Trimestrul I

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)

Servicii

1

Servicii de PR şi comunicare pentru 
promovare brandului naţonal Wine of 
Moldova în cadrul expoziţei China Food & 
Drinks Fair 2017, în Chengdu, Republica 
Populară Chineză Chengdu

79341400-0 300000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
PRIMARIA COMUNEI CIORESCU, c/f: 1007601010437
Adresa: Repubica Moldova, Mun. Chisinau, Comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Persoana de contact: Bostan Natalia Telefon: 022456236
Fax: 022456344 E-mail: primardeciorescu@mail.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV
Suma 

planifi cată 
(lei, făra TVA)

Tip 
procedură

Perioada 
desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 PRODUSE ALIMENTARE 15800000-6 650000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I

2 PRODUSE ALIMENTARE 15800000-6 225000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

Lucrări

3 Lucrari de reparare a drumurilor 45233142-6 980000.00 Licitaţie 
publică

2017
Trimestrul II
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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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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/00140

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

Telefon/fax 022252071 252209 252149

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POJAR STANISLAV

Obiectul achiziţiei Echipament militar, ţesături.

Cod CPV 18000000-9

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

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare codIBAN

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17320630 

Licitaţie publică Nr. 17/00201

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUN.COMRAT

Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

Telefon/fax 029822660

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

Obiectul achiziţiei Работы по реконструкции уличного освещения м. Комрат

Cod CPV 45316110-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Мун. Комрат ул. Третьякова 36, кабинет 205.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Uta Găgăuzia, or. Comrat, str. Tretiacov 36

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 см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare см. Приложение №1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17423286 

Licitaţie publică Nr. 17/00257

Autoritatea contractantă Departamentul Poliției de Frontieră al MAI

Adresa mun.Chișinău, str.Petricani 19

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

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

Obiectul achiziţiei medicamente, produse parafarmaceutice, reactive medicale, 
dezinfectanți, aparataj medical

Cod CPV 33000000-0

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

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str.Petricani 19

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare anexa1

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial anexa1

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17498878 

Licitaţie publică Nr. 17/00264

Autoritatea contractantă I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ 
PRESPITALICEASCĂ

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, 
str-la Constantin Vârnav 7

Telefon/fax 022 02-59-07

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PEŞTEREANU NINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de construcţie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta 
din s. Stoicani, r-nul Soroca”

Cod CPV 45216125-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la 
Constantin Vârnav 7, IMSP CNAMUP, Serviciul achizitii publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la 
Constantin Vârnav 7, IMSP CNAMUP, et. 4

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

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

Cont de decontare Anexat

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare Anexat

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

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17506686 

Licitaţie publică Nr. 17/00278

Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne

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

Telefon/fax 022-255610

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

Obiectul achiziţiei Procurarea şi instalarea refl ectoarelor de iluminare arhitecturală 
a fţadei sediului central MAI

Cod CPV 31527200-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, Dorina Ciupercă , 
0 22 255664, bir.132

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD14TRPAAA142320A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X226301

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X3311401

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD50TRPCAA518410B004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X3311401

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17527237 

Licitaţie publică Nr. 17/00283

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

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

Telefon/fax (022) 250809

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

Obiectul achiziţiei Servicii de deservire și reparație a ambulanțelor (repetat)

Cod CPV 50100000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str.T.Ciorbă 1, IMSP Institutul de Medicină 
Urgentă, blocul administrativ, et.3, Serviciul achiziţii publice
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

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

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 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17530967 

Licitaţie publică Nr. 17/00290

Autoritatea contractantă Compania Națională de Asigurări în Medicină

Adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46

Telefon/fax 022 780 235

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIMBIR ŞTEFAN

Obiectul achiziţiei Servicii de pază

Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46, biroul 108

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46

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 IBAN ECO-145130

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare IBANECO145130

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare IBAN ECO-145130

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 16.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17543588 

Licitaţie publică Nr. 17/00294

Autoritatea contractantă Curtea de Conturi

Adresa Ștefan cel Mare 69

Telefon/fax 022-266-083

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Gorea Ștefan

Obiectul achiziţiei Achizitionare transport
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Cod CPV 34110000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 69, bir.317, tel de contact: 
266-004, , Ștefan Gorea - persoana responsabila

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ștefan cel Mare 69

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD93TRPBAA314110A004

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101030100103

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 210101030100103

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17547218 

Licitaţie publică Nr. 17/00299

Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adresa mun. Chișinău, str.Gh. Tudor 3

Telefon/fax 022-257-681

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BAXANEAN OLEG

Obiectul achiziţiei Servicii de tipărire a blanchetelor (cu livrare și descarcare la 
depozit CNAS)

Cod CPV 79810000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str.Gh. Tudor 3 bir. 113.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, str.Gh. Tudor 3 bir. 117.

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226817
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 260400000000000
Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17552936 
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Licitaţie publică Nr. 17/00301

Autoritatea contractantă PRIMARIA COMUNEI CIORESCU

Adresa Repubica Moldova, Mun. Chisinau, Comuna Ciorescu, str. Alexan-
dru cel Bun, nr. 17

Telefon/fax 022456236

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOSTAN NATALIA

Obiectul achiziţiei PRODUSE ALIMENTARE

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, Mun. Chisinau, Comuna Ciorescu, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 17

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, Mun. Chisinau, Comuna Ciorescu, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 17

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17554832 

Licitaţie publică Nr. 17/00304

Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu

Adresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

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

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DÎNGA OLESEA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație a Catedrei de stomatologie a IP USMF 
”Nicolae Testemițanu” din incinta Policlinicii Stomatologice 
Republicane din str. V. Pîrcălab 17, mun. Chișinău

Cod CPV 45453000-7

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 IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD19AG22512015544

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

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD19AG22512015544

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

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD19AG22512015544

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

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17567108 
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Licitaţie publică Nr. 17/00307

Autoritatea contractantă IP Ofi ciul Naţional al Viei şi Vinului

Adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

Telefon/fax 068166146

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Servicii de PR şi Comunicare

Cod CPV 79341400-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini achizitii_onvv@wineofmoldova.com; mun. Chişinău, 
str. Mitropolit Dosoftei, 126.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17573494 

Licitaţie publică Nr. 17/00311

Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 078830509

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

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor alimentare şi legumelor (repetat)

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Orhei, str. C.Negruzzi 85. bir.6, 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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD39ML00000000225173
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Banca BC’Moldindconbank’S.A. fi l.Orhei

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17586445 

Licitaţie publică Nr. 17/00314

Autoritatea contractantă IMSP Institutul Oncologic

Adresa

Telefon/fax 85-26-70

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ENACHE DINU

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru I simestru 2017 (Repetat)

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Institutul Oncologic

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Institutul Oncologic

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 ML000000002251702316

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare ML000000002251702316

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare ML000000002251702316

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

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17589897 

Licitaţie publică Nr. 17/00316

Autoritatea contractantă IP Ofi ciul Naţional al Viei şi Vinului

Adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

Telefon/fax 068166146

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RUSU VALENTINA

Obiectul achiziţiei Servicii de transport şi vămuire

Cod CPV 60440000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini achizitii_onvv@wineofmoldova.com; mun. Chişinău, 
str. Mitropolit Dosoftei, 126.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare conform anexei
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare conform anexei

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial conform anexei

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17592867 

Licitaţie publică Nr. 17/00324

Autoritatea contractantă Biroul Relații Interetnice

Adresa

Telefon/fax 022243285

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

Obiectul achiziţiei Servicii de pază

Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Biroul Relații Interetnice

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 226401

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 240111329014901

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226401

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 240111329014901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226401

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 240111329014901

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 13:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 13:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17603016 

Licitaţie publică Nr. 17/00331

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

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

Telefon/fax (022) 250809

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

Obiectul achiziţiei Anvelope pentru anul 2017

Cod CPV 34900000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Pe fi ecare poziție în parte

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

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

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 0982107025824

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 0982107025824

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 0982107025824

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

Termenul de depunere a ofertelor 21.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17614680 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03580 din 06.02.2017 cu privire la achiziţia de achiziţionarea medicamentelor Factorul VIII de coagulare si 
Factorul IX de coagulare pentru anul 2017., cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU 
ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16492077 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03596 din 03.02.2017 cu privire la achiziţia de Achizitionarea vaccinului contra hepatitei virale A pentru 
anul 2017, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16511542 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 16/03756 din 31.01.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de întreţinere a drumurilor locale din raionul Cimişlia 
pentru anul 2017, cod CPV - 50000000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA, sunt operate 
următoarele modifi cări:
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Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16775843 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00159 din 02.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea serviciilor de curăţenie a sediilor admin-
istrative ale MAI din bd. Ştefan cel Mare 75, str. 31 august 1989, nr. 104; str. Vasile Alecsandri 83., cod CPV - 90900000-6, conform 
necesităţilor autorităţii contractante Ministerul Afacerilor Interne, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17355216 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00187 din 10.02.2017 cu privire la achiziţia de Produse alimentare - pentru sem.I a.2017, cod CPV - 
15000000-8, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SCM nr.1, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17394177 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00217 din 15.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea servicii de amenajare a teritoriului , cod CPV 
- 77310000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Primăria or. Nisporeni, sunt operate următoarele modifi cări:

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 26647

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 230100000004619

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont trezorerial 230100000004619

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont trezorerial 230100000004619

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare

Banca
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Cont trezorerial

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont trezorerial 83TRPCDL518410A007AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont trezorerial 83TRPCDL518410A007AA

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17449037 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00256 din 13.02.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de transport aerian internaţional de pasageri 
(în repetare)., cod CPV - 60400000-2, conform necesităţilor autorităţii contractante DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII, sunt operate următoarele modifi cări:

Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 13.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17498430 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/00305 din 17.02.2017 cu privire la achiziţia de Tehnică de calcul, cod CPV - 30141200-1, conform necesităţilor 
autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic, sunt operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17567946 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 17/00304 din 21.02.2017 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparație a Catedrei 
de stomatologie a IP USMF ”Nicolae Testemițanu” din incinta Policlinicii Stomatologice Republicane din str. V. Pîrcălab 17, mun. 
Chișinău, cod CPV - 45453000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante IP USMF Nicolae Testemițanu.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00169

Autoritatea contractantă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Adresa mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63

Telefon/fax 022-29-47-26

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

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea serviciilor de analiză și testări de laborator pen-
tru determinarea indicilor de control în produsele alimentare de 
origine vegetală

Cod CPV 77110000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chișinău, str. Kogălniceanu,63

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 518410A00595AA

Termenul de depunere a ofertelor 14.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17378857 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00261

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

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

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

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

Obiectul achiziţiei Materiale electrice

Cod CPV 31681410-0

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

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

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

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17503457 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00295

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

Telefon/fax 022888416

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

Obiectul achiziţiei Lapte
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Cod CPV 15511000-3

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

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

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD67VI00000225191713

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD67VI00000225191713

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

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17550040 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00308

Autoritatea contractantă CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 
str. Kogălniceanu Mihail 70

Telefon/fax 022-22-55-04

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie AGACHE DUMITRU

Obiectul achiziţiei Produse petroliere pe parcursul anului 2017

Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Curtea Suprema de Justitie, mun. Chişinău, 
str. Mihail Kogălniceanu 70

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 
str. Kogălniceanu Mihail 70

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 331110A14899AC

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226301

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 331110A14899AC

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17577069 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00309

Autoritatea contractantă CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28

Telefon/fax 022253743

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BĂTRÎNU OXANA

Obiectul achiziţiei
Servicii de divertisment şi deservire a delegaţiilor la Conferinţă 
internaţională cu genericul “Evoluţia controlului constituţional în 
Europa: lecţii învăţate şi noi provocări” din data de 2-3 mertie 2017

Cod CPV 98390000-3
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 210104010050106

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226301

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 210104010050106

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 226301

Termenul de depunere a ofertelor 17.02.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.02.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17580821 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00310

Autoritatea contractantă Gimnaziul V. Alecsandri

Adresa s. Taraclia de Salcie raionul Cahul

Telefon/fax 029978389

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Condorachi Elizaveta

Obiectul achiziţiei Alimentația

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică s. Taraclia de Salcie raionul Cahul

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 333110A01657AD

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226610

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 333110A01657AD

Termenul de depunere a ofertelor 10.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17581096 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00313

Autoritatea contractantă PRIMARIA COMUNEI CIORESCU

Adresa Repubica Moldova, Mun. Chisinau, Comuna Ciorescu, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 17

Telefon/fax 022456236

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOSTAN NATALIA

Obiectul achiziţiei PRODUSE ALIMENTARE

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Repubica Moldova, Mun. Chisinau, Comuna Ciorescu, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 17

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Repubica Moldova, Mun. Chisinau, Comuna Ciorescu, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 17
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Limba în care vor fi  întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17589892 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00318

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 DOMENCO MARINA

Obiectul achiziţiei Dezinfectanţi

Cod CPV 33631600-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Melestiu, 20, contabilitate

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251111134

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD69VI00000225171113

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fi l.nr.11 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17593449 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00319

Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu

Adresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

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

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DÎNGA OLESEA

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație a Catedrei de stomatologie a IP USMF 
”Nicolae Testemițanu” din incinta Policlinicii Stomatologice 
Republicane din str. V. Pîrcălab 17, mun. Chișinău

Cod CPV 45453000-7

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 IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD19AG22512015544

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

Cont trezorerial AGRNMD2X723
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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 13.02.2017 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.02.2017 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17594508 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00322

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax (022) 250809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GLAVAN ALINA
Obiectul achiziţiei Implante traumatologico-ortopedice
Cod CPV 33183100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1 
Tel: (022) 250-809

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD55VI02251030000000

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD55VI02251030000000

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

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17598005 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00327

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

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

Telefon/fax (022) 250809

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZAGADAILOV DIANA

Obiectul achiziţiei Consumabile pentru serviciul imagistic (repetat)

Cod CPV 32354110-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1 
Tel: (022) 250809

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

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

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD55VI02251030000000

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

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD55VI02251030000000

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

Termenul de depunere a ofertelor 08.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17609447 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00332

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

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

Telefon/fax 023154623

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEREMUŞ LILIANA

Obiectul achiziţiei Servicii de deservire a programelor conform necesităților 
Direcției Învățămănt,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 72260000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, 
biroul 250, et.II

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

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

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 15.02.2017 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.02.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17614700 

Tip anunţuri: Anunţ de modifi care a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00236 din 01.02.2017 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor întru realiza-
rea Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” - Epidermoliza buloasă pentru anul 2017 (repetat), cod CPV - 
33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt 
operate următoarele modifi cări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de califi care

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17467627 
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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 33/17

1. Denumirea autorităţii contractante: _____Primăria satului Peresecina, r-nul Orhei____

2. IDNO: _1007601003356_

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:  __Sistemul de canalizare din s. Peresecina, r-nul Orhei__

6. Cod CPV: 45332000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________

8. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

 __Sistemul de canalizare din s. Peresecina, r-nul Orhei__conform necesităţilor
[obiectul achiziţiei]

 __Primăriei Peresecina__(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară __2017-2018__
[denumirea autorităţii contractante] 

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:___FEN, Buget local___

10. Modalități de plată: în baza facturii fi scale și a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la pro-
cedura de achiziție Licitație Publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servi-
cii/lucrări:

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

lucrărilor solicitate
Unitatea 

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

[Bunurile/serviciile/lucrările necesare]

1 45332000-3 Sistemul de canalizare din
s. Peresecina, r-nul Orhei Proiect 1 Conform listei cantităților de lucrări

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

12. Tipul contractului __De antrepriză__

13. Termenul și condițiile de executare solicitat:__24 luni__

14. Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2019__

15. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 
 s. Peresecina, r-nul Orhei

16. Modalitatea de efectuare a evaluării:__Pe lista întreagă__

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :__oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere tehnico-economic__
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18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:

a) Prețul ofertei: 90 puncte

b) Perioada de garanție: 5 puncte

c) Perioada de execuție: 5 puncte

19. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

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

21. 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. 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

Original. 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 cu anexa 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 2015
Copie. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei organelor competente, unde se verifi că 
raportul

Da

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

6 000 000,00 Da

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

16 Lichiditate generală Minim 100%, cu prezentarea calculului Da
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17

Declarație privind experiența similară

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări execu-
tateîn 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 de 
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, confi rmat prin prezentarea contractului 
de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin 
procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor

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 control 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, și prezentarea 
certifi catului ISO 9001

Da

26

Aviz sanitar, agremente tehnice, aviz ecologic 
a principalelor materiale utlizate, certifi cat de 
conformitate, ofertele tehnice la: stația de epurare 
și stația de pompare (3), țevi.

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

27 Perioada de garanție a lucrarilor Min. 5 ani. Max. 10 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
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23. Operatoriieconomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:  Primăria satului Peresecina, r-nul Orhei_
b) Adresa: satul Peresecina, r-nul Orhei__
c) Tel:023547236
d) Fax:023547236
e) E-mail:prim.peresecina@gmail.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Nicolae Buzu

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

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.

24. 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]  21.02.2017

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

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primăria satului Peresecina, r-nul Orhei
 Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: __60 zile__

27. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: __Limba de Stat__

28. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de__2__% din valoarea 
ofertei f/ă TVA, 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 Primăria Peresecina

(b) codul fi scal 1007601003356

(c) contul de decontare MD79TRPCDT518410A00826AA

(d) contul trezorerial TREZMD2X

(e) trezoreria teritorială ORHEI
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29. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]: 5 %
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________

30. 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]

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

32. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

33. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, 25829333,33 lei:
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Licitația publică 34/17

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

2. IDNO: 1011600004805

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţia Publică

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

5. Obiectul achiziţiei:    Produse petroliere (benzină, motorină)

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunţului de intenţie: ___________________________________________________

8. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării de produse petroliere (benzină, mo-
torină) conform necesităţilorI.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” (în continuare – Cumpărător) 
pentru perioada bugetară 2017.

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

10. Modalităţi de plată: prin transfer, în termen de 20 zile după livrarea mărfi i.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie publice 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. 09000000-3 Benzină – A 95 litri 9500

2. 09000000-3 Benzină – A 92 litri 6500

3. 09000000-3 Motorină- Euro 5 litri 45000

11. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

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

13. Termenul și condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 
 [indicaţi numărul de luni] pe parcursul anului

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

15. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: La staţiile PECO

16. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe loturi

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi :cel mai scăzut preţ
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18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum și ponderile lor:
a) ________________________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________________________

19. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

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

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

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

1. Certifi cat de înregistrare Întreprinderii
copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Min-
isterul Dezvoltării Informaţionale), confi rmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

2. Certifi cat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de bancadeţinătoare de cont; Da

3. Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitateacertifi catului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Da

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

5. Licenţă de activitate copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. Da

6. Certifi cat de conformitate copie – confi rmatăprinsemnăturaşiştampilaPartic
ipantului. Da

7. Declaraţie privind conduita etică şi neimplicarea în 
practici frauduloase şi de corupere F3.4 Da

23. Operatoriieconomici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractan-
tă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
b) Adresa: 4834, s.Pașcani, r-l Criuleni
c) Tel:022 24 55 71, 069111577
d) Fax:022 24 55 71
e) E-mail:ifporumbeni@rambler.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:inginer inginer șef, Guzun Vladimir

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

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa:ifporumbeni@rambler.ru

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

24. 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:
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- pînă la:[ora exactă]  11:00
- pe:[data] 21.02.2017
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al proce-

durii negociate: ___________________________________________________________________
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, 

etajul II, anticamera

Ofertele întârziate vor fi  respinse. 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor. Leonid CHIRTOACĂ – jurist, președintele grupului de lucru, membrii: POPA  
Tudor – contabil șef; Vladimir GUZUN – inginer șef, NEGARĂ Ion – specialist SSM; MACRINICI Tudor – 
economist șef; CHIȘNER Anatolie – vice director pe întrebări generale și Nina FRUNZE – președintele 
Comitetului Sindical.

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

28. Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fi e însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de  1%. în formă de: 
- Garanţie bancarăsau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresaI.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” , cu nota “Garanţia 
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor 
detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;

(b) datele bancare MF Trezoreria de Stat;

(c) codul fi scal 1011600004805;

(d) contul de decontare MD88TRPBAA331110A00917AC; 

(e) contul trezorerial 33114001;

(f ) contul bancar; 

(g) trezoreria teritorială TREZMD2X.

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

30. 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 ____________________________________________________________________________

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

32. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

33. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:    930000 lei
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Licitația publică 35/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Leova

2. IDNO: 1013601000392

3. Tip procedură achiziție: licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: servicii de supraveghere sanitar-veterinare

5. Cod CPV: 85200000-1

6. Data publicării anunțului de intenție:25.01.2017

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării 

                    serviciilor de supraveghere sanitar-veterinare                    
[obiectul achiziţiei] 

conform necesităţilor  Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor 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 
licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lucrărilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specifi carea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

85200000-1 Servicii de supraveghere 
sanitar-veterinare, incl.

Lotul nr.1, s. Cîmpul-Drept

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 44 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 37 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la   bruceloză  ser.de la 
ovine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser.de la 
caprine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 44 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax   la ovine capete 500 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax    la caprine capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 6000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.2 , s.Sărățica-Nouă

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 88 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 66 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 37 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 8000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 170 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.3 , s.Hănăsenii-Noi

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 76 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Boalalimbii albastre capete 8 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

4 85200000-1 Frbra aftoasa ser. capete 6 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 33 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 33 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 330 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 45 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 35 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 5000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 210 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.4  s.Nicolaevca

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 16 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 16 Tarif conform  H.G. 
5nr.158 din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 1000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini,pisici capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.5,  s.Sărătenii

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 52 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 156 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 45 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1560 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 15 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 6000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 270 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.6, s.Cneazevca

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine  
TC capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză Hem de la 
bovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 65 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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8 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 35 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 650 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 4 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 3500 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 170 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.7, s.Victoria

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 17 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 13 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 17 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 15 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 1000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini,pisici capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.8, or.Iargara

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Pesta porcină clasica(ser)prezența anticorpi capete 2 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 365 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 400 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 400 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 508 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 34 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 11000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 800 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.9, s.Hîrtop

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 44 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 28 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 7 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 44 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 15 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 8 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 1000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.10, s.Meșeni

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 4 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 2 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 2 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 4 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 1 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 500 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini,pisici capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.11, s.Cociulia-Nouă

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 33 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 26 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007
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4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 7 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 33 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 2000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.12, s.Borogani

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 358 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TC)  la bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 270 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 25 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Pesta porcină clasică (ser)prezența anticorpi capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 500 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

7 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 300 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 358 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 575 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 5000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 440 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 44 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 20000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

14 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 800 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.13, s.Baiuș

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 64 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 23 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 64 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 25 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 230 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 33 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 4000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 170 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.14, s.Cîzlar

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 57 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 139 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 15 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1390 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 79 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 3000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini, capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.15, s.Sărățica-Veche

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 73 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 44 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 440 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 25 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 3000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.16, s.Tomaiul-Nou

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 88 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 66 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 56 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 8 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 88 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 560 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 23 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 3000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.17, s.Covurlui

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 130 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1500 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 55 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 54 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 9000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 350 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.18, s.Cupcui

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 145 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007
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3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 90 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 145 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 900 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 18 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 48 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 11000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.19, s.Tomai

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 360 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TC)  la bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 270 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ELISA de la 
bovine capete 25 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 390 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 360 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 400 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 3900 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 96 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 20000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 800 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.20, s.Colibabovca

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 95 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 75 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 105 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprone capete 6 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007
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5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 95 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1050 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 15 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 18 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 5000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 170 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.21, s.Ciadîr

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (test 
comparativ)  la bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 172 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 90 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 43 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 270 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 900 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 80 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 62 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 11000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 280 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.22, s.Orac

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 146 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 113 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 130 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 146 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 75 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 39 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 14000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 280 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.23, s.Filipeni

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 144 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză   ser.(hem) de 
la bovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Pesta porcină clasică(ser.) prezența anticorpi capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 335 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Pesta rumegătorilor mici capete 3 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 125 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

8 85200000-1 Pesta rumegătorilor mici capete 2 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 I.A.ferme comerciale(rațe,gîște) capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 270 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 3350 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 240 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

14 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 90 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

15 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 15000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

16 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 700 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.24, s.Romanovca

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 62 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 43 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 8 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 62 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 22 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 17 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 2000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.25, s.Tochile-Răducani

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 117 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 130 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Newcastle ser.prezența anticorpilor capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 I.A.gospodarii(găini)necomerciale capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 10000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

14 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 400 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.26, s.Sărata-Răzeși

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 22 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 19 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 62 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 140 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 I.A.gospodarii(găini)necomerciale capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 22 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 620 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 240 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 19 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 5000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 250 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.27, s.Tigheci

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 185 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 95 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hem de la 
bovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 25 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 185 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinare contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 14000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 685 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

 Lotul nr.28, s. s.Cuporani

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 3 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 7 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 8 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 3000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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Lotul nr.29, s.Leova

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 126 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză porcine capete 7 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

4 85200000-1 Febra aftoasa capete 6 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 66 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Febra aftoasa capete 4 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Boala limbii albastre capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 67 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

9 85200000-1 Febra aftoasa capete 2 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Boala limbii albastre capete 8 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Infl uenţa aviară (rațe, gîște) gospod.necomerc. capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 126 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 370 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

14 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 660 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

15 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 120 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

16 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

17 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 20000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

18 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 1030 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.30, s.Sîrma

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 120 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză hem de la 
bovine capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 45 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Newcastle ser.prezența anticorpilor capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 I.A.gospodarii(găini)necomerciale capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Infl uenţa aviară (rațe,gîște)gospod.necomerc. capete 20 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 120 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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10 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 57 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

13 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 45 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

14 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 10000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

15 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.31, s.Cazangic

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 62 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 47 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 90 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 23 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 62 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 900 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 36 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 4000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 250 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.32, s.Beștemac

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 176 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 140 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 139 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 176 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 1380 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 47 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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11 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 10500 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

        Lotul nr.33 s.Frumușica

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 36 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 32 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 15 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 70 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 320 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 18 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 16 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 2000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

             Lotul nr.34, s.Vozneseni

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 35 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 150 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 500 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 5000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul nr.35, s.Troița

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 23 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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5 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 400 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 7 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 3000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

 Lotul.nr.36 ,s.Pitești

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 4 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 2 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 4 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 4 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 40 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 1 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinare contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 500 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 5 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

  Lotul.nr.37 ,s.Troian

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 83 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 80 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 44 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 110 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 440 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 16 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 3000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul.nr.38 ,s.Seliște

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 47 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007
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3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 35 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
caprine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 47 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 90 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 350 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete 13 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 18 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 2000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul.nr.39 ,s. Sărata-Nouă

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 180 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 100 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (hem) de la 
bovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 60 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

5 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloza ser. de la 
caprine capete 18 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la bovine capete 180 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 200 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 600 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la caprine capete  38 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

10 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 23 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

11 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 11000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

12 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 280 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

Lotul.nr.40 ,s. Bulgărica 

1 85200000-1 Diagnosticarea la tuberculoză (TU)  la bovine capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

2 85200000-1 Recoltarea probelor la leucoză ser. (RID) de la 
bovine capete 10 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

3 85200000-1 Recoltarea probelor la bruceloză ser. de la 
ovine capete 30 Tarif conform  H.G. nr.158 

din 14.02.2007

4 85200000-1 Vaccinarea contra  antrax la   bovine capete 12 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

5 85200000-1 Vaccinarea contra PPC la porcine capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

6 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la ovine capete 300 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007
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7 85200000-1 Vaccinarea contra antrax la cabaline capete 2 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

8 85200000-1 Vaccinarea contra pseudociumei,,La-,,Sota” capete 1000 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

9 85200000-1 Vaccinarea contra rabie la cîini capete 50 Tarif conform  H.G. nr.158 
din 14.02.2007

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației fi nale: 31.12.2017
- 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 confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

2 Oferta confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

3 Cerifi cat de înregistrare a întreprinderii-copie-
emis de Camera Înregistrării de stat, 

confi rmată prin aplicarea semnăturii  și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

4 Certifi cat de atribuire a contului bancar-copie-
eliberat de banca deţinătoare de cont

confi rmată prin aplicarea semnăturii  și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

5 Certifi cat de efectuare a plăţii impozitelor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

confi rmată prin aplicarea semnătur ii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

6 Licenţa de activitate-copie confi rmată prin aplicarea semnăturii  și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

7 Certifi cat de atestare –copie- a speciualiștilor 
veterinari 

confi rmată prin aplicarea semnăturii  și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

8 Autorizaţie sanitar-veterinară emisă de  DRSA 
Leova

confi rmată prin aplicarea semnăturii  și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

9 Mandat de participare la licitaţie confi rmată prin aplicarea semnăturii  și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

10 Avizul privind îndelinirea serviciilor straregise 
sanitar-veterinare prestate în anul 2016

confi rmată prin aplicarea semnăturii  și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

11 Declaraţia privind conduita etică confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului Obligatoriu

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

8. Denumirea autorităţii contractante:

Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Leova
Adresa: or.Leova,str.Ștefan cel Mare,78
Tel/fax  0 263-2-52-85
E-mail: dsvleova@yandex.ru
Numele și funcţia persoanei responsabile:
Ungureanu Dumitru-inspector principal secție ,,sănătatea și bunăstarea animalelor,,
- Setul de documente poate fi  procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 

indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuterni-
cite de către Participant) și confi rmarea achitării nerambursabile a sumei de 0 lei pentru fi ecare set. 
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- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcţiei Raionale pentru Siguranţa 
Alimentelor Leova, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii –Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Leova; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fi scal - 1013601000392; 
(d) contul de decontare -33114001;
(e) IBAN - MD38TRPAAA142310A01141AA;
(f ) contul bancar TREZMD2X;
(g) trezoreria teritorială -Leova.

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul eco-
nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează 
a fi  prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 21.02.2017
- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de depunere a ofertelor]. 

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi  deschise în prezenţa fi zică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Leova și a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
la: [data și ora exactă locală], _____________________________________________________________

pe adresa [locul concret de depunere a ofertelor] ______________________________________________

Garanția pentru ofertă:

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 Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Leova, cu 
nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr._________ din _______________”, conform următoa-
relor detalii: 

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  496980.00 lei
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Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare 
la încheierea contractelor de achiziții publice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente, care poate fi  accesată pe 
pagina ofi cială a Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md, creată în scopul oferirii răspunsurilor la 
cele mai frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.
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Cererea ofertelor de prețuri 129-op/2017
la procedura de achizitie a bunurilor prin cererea ofertelor de preturi

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Holercani,r-ul Dubăsari

2. IDNO: 1007601009635

3. Tip procedură achiziDie: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziDiei: Procurarea produselor alimentare Cod CPV: 15800000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Procurarea produselor alimentare 
conform necesităţilor Primăriei satului Holercani (Grădiniţa de copii ,,Albinuţa”) (în continuare - Cum-
părător) pentru perioada bugetară semestrul I 2017, este alocată suma necesară din: Bugetul de stat 
TDS / mijloace colectate.

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

Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate

Unitatea
de

măsură
Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

1. 15811100-7 Pâine buc. 1440 din faină de grîu calitatea .1, 
SM 173 450 gr / bucata

2. 15811100-7 Pîine de secară buc. 960 Calitate superioara GOST 28807-90 
400 gr/ bucata

3. 15821200-1 Biscui i Petit Ber cutii 8 ambalate în cutii de carton cîte 5 kg, 
GOST 24901-894

4. 15821200-1 Biscui i(ovăs) cutii 5 ambalate în cutii de carton cîte 4 kg, 
SM DSTU 3781-2005

5. 15612100-2 Făină de grîu kg 25 calitatea superioară, SM 202:2000 
25 kg /sac

6. 15613310-4 Crupa de porumb kg 100 calitatea superioară 25 kg /sac

7. 15613300-1 Hrișcă, kg 1 10 boabe întregi laambalaji lkg GOST 
5550-74

8. 15613310-4 Mei kg 50 Boabe, curat la ambalaj lkg
25 kg /sac

9. 15613300-1 Crupă de griș kg 80 în ambalaj cîte 1 kg, calitate 
superioara GOST 7022-97

10. 15613000-8 Crupa orz kg 80 în ambalaj cîte 1 kg, caliate 
superioară, GOST 5784-60

11. 15613100-9 Fulgi de ovăs kg 40 în ambalaj cîte 1 kg, 
COST 4176-69

12. 15611000-4 Orez kg 120 ilifuit, întreg, calitate superioara la 
ambalaji lkg GOST 26791-89

13. 15613319-7 Crupe arnăutcă kg 180 Calitate superioara Ambalaj lkg

14. 15850000-1 Paste făinoase spicusor kg 180 calitate superioara Clasa 1, grupa V, 
GOST 875-9 ambalaj lkg

15. 15831000-2 Zahăr brut nerafi nat kg 450 din sfeclă de calitate standart în 
pachete a cîte 5 kg, GOST 21-94

16. 15332410-1 Fructe uscate kg 20 10 kg/pachet

17. 15332410-1 Stafi de kg 40 10 kg/pachet
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18. 15300000-1 Mazăre verde, bor 24 cu bob zbîrcit în borcane de 700gr, 
GOST 15842-90

19. 15411100-3 Ulei litru 80 nerafi nat în sticle de 1 L, 
PTMD 67- 05691233-001:2002

20. 15871 110-8 Oţet buc 10 6% 1l/ sticla

21. 15321000-4 Suc din fructe natural borcane 50 limpezit, borcan 3L, SM 183

22. 15863000-5 Ceai pachete 50 Frunze mari, calitate superioară 100 
gr / pachet GOST 1937-90

23. 15841000-5 Cacao pachet 15 100 gr/pacet

24. 15100000-9 Ouă de gaina buc 3000
de masă, dietice categoria B cu 
greutatea nu mai mică de 63 gr., 
SM 89

25. 15113000-3 Carne de bovină kg 120 proaspătă fara os, GOST 7724-77

26. 15112000-6 File de pasare kg 480

cu ferbere rapidă, calitatea I, 
cu greutatea de nu mai puţin de 
0.5 kg, fi ecare bucata 
SF039453560003-2012 ambalaj 5kg

27. 15221000-3 Pește congelat kg 320 fără cap , GOST 20057- 96
lHec+/-= 0,300gr.

28. 15321000-4 Suc de roșii Lit. 180 C/S ambalaj Uit

30. 15332290-3 Jem de prune ,mere borcane 40
sterilizat caltate superioară în 
borcane de sticlă de 700gr, 
GOST 6929-88

31. 15511000-3 Lapte proaspăt pachete 2400 2.5%in pachete de politilena 
1.0,GOST 13277-79

32. 15500000-3 Chefi r pachete 720 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 1, 
GOST

33. 15530000-2 Unt pachete 950

din smîntînă dulce nesărat 72,5% 
grăsîme, fără adaus de grăsimi 
vegetal, pechet de 0.200 ‘ gr, 
GOST37-91

34. 15542000-9 Brinza semigrasa kg 300 5%, pungă PT MD 67- 00400053-
058:2006

35. 15512100-1 Smîntînă pachet 100 15%, în pachet de polietilenă 0,5L, 
TU 10.02.789.09.89

36. 15543000-6 Brinza tare kg 48 45% grăsime, SM 218:2001 
Ambalat 2,5-3 kg

37. 15872100-2 Piperi negru macinat,boabe pachet 25 1 OOgr/pachet GOST 2- 9050-91

38. 15872200-3 Frunze de dafi n pachet 15 lOgr/pachet GOST 1277594-81

39. 15872400-5 Sare iodată kg 50 1 kg/ pachet GOST 1382830-97

40. 15612400-5 Sodă alimentară pachet 5 500 gr/ pachet HG 1403 
DIN 16.03.2009

41. 15872400-5 Sare de lămî pachet 20 100 gr/ pachet

42. 15300000-1 Morcov kg 220 Fără nitraţi ambalaţi 10 kg/sac

43. 15300000-1 Varză kg 440 30 kg/ sac

44. 15300000-1 Mere kg 600 30 kg/ cutie

45. 15300000-1 Cartofi kg 2000 Fără nitraţi mă icaţi în saci de 20 kg

46. 15300000-1 Svecla roșie kg 70 15 kg/ sac

47. 15300000-1 Ceapa kg 220 Fără nitra! ii ambalaQi 15 kg/ sac
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48. 03221250-3 Usturoi kg 20 ambalat în cutii de 5 kg

49. 15331100-8 Verdeaţa kg 20 1 rădăcină= +/- 0.5 ambalat în cutii 
de 5 kg

50. 03221230-7 Taitei de casa kg 70 c/s ambalat în cutii de I kg

51. 03111300-5 Seminţe de fl oarea soarelui pachet 50 c/s pachet a cite 0.200gr.

52. 03115130-0 Seminţe de in macinat kg 6 c/s ambalat in cite de O.lOOgr.

53. 15850000-1 Paste făinoase cornelus kg 60 c/s ambalaj 1 kg la pachet

54. 03222210-8 Lamie kg 10 c/s cite lkg.

5.  Termenul de livrare solicitat di locul destinaţ iei fi nale: 01 ianuarie 2017-25 iunie 2017, Grădiniţa 
de copii „Albinuta” s.Holercani r.Dubăsari.

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

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

1. Oferta de preţ Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii i 
tampilei participantului. Obligatoriu

2. Certifi cat de înregistrare a întreprinderii

Copie emis de Camera înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confi rmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
Participantului

Obligatoriu

3. Certifi cat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

5. Ultimul raport fi nanciar Copie .Confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Obligatoriu

6. InformaClii generale despre ofertant Original.Confi rmată prin aplicarea semnăturii : ii 
ștampilei participantului Obligatoriu

7. Certifi cat de conformitate/ Declaraţia de 
Conformitate (pentru produsele lactate)

Copie eliberat de Organismul de certifi care 
acreditat în sistemul Naţional de Acreditare 
- confi rmată prin ștampila și semnătura 
participantului

Obligatoriu

8.
Autorizări ia sanitar-veterinară/ Pa 1,aport pe 
unitate de transport DideDinerea camerei 
frigorifi ce p/u lactate Cli cărnuri.

Copia confi rmată prin ștampila Participantului, Obligatoriu

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

10. Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere Semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

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

12. Certifi cat de deţinere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator. origina] - eliberat de Participant Obligatoriu

13. Certifi cat de calitate și de provenienţă a materiei 
prime (faină , grîu )

Copie .Confi rmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

14.
Confi rmare de diţinere a stocului de faină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile

Copie. Confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

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

original - eliberat de Participant Obligatoriu
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16.
„Certifi cat de inspec ie a călită ii cerealelor i a 
derivatelor cerealelor”, eliberat de Agen ia Na 
ională pentru SiguranCa Alimentelor

Copie .Confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantulu Obligatoriu

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

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

Obligatoriu

18.
«Certifi cat de inspec ie a călită ii cerealelor i a 
derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de 
Agen ia Na ională pentru SiguranlJa Alimentelor

copie - confi rmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

19. Orar, grafi c, zile, ore de livrare a produselor care 
se oferă ca cumpărător Semnat stampilat de particiţant Obligatoriu

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Holercani,r-ul Dubăsari

b) Adresa: str.Ștefan Vodă nr. 10, s.Holercani, r.Dubăsari

c) Tel: (248) 53266, 53236

d) Fax: (248) 53236,

E-mail ticu55@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Ticu Sofi a.

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: 11:00
- pe: 08.02.2017

pe adresa: str.Ștefan Vodă nr.10, s.Holercani, r.Dubăsari, sediul Primăriei satului Holercani.

9. Ofertele întlrziate vor fi  respinse.

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut pe fi ecare poziţie în parte.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12. Garanţia pentru ofertă: „Nu se cere”

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de pred uri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 180000, 00 lei 
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 Cererea ofertelor de prețuri 130-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Tabara de Odihnă Viișoara-Anenii Noi

2. IDNO: 1015620000623

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a cantinei.

5. Data publicării anunțului de intenție: 

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

              Lucrarilor de reparatie a cantinei            
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor         IP Tabara de Odihnă Viișoara-Anenii Noi       
 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local

7. Modalităţi de plată: în 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 pro-
cedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

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

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45000000-1 Lucrari de reparatie a cantinei Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De antrepriză.

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

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

13. Locul executării lucrărilor: IP Tabara de Odihnă Viișoara-Anenii Noi,cantina

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

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

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

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

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

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

2 Devizele locale aferente ofertei

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

Da

3
Certifi cat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

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

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

5 Informatii generale despre ofertant Original. Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

6 Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

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

7
Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

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

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

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

9 Garanția bancara p-u ofertă Copie a transferului cu aplicarea stampilei bancii. Da

10 Aviz de la Inspectia de Stat in Constructii Copie confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractan-
tă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: IP Tabara de Odihnă Viișoara-Anenii Noi 
b) Adresa: or.Anenii Noi str. Suvorov 06
c) Tel: 068049198
d) E-mail: costea_croitor@mail.ru
e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Croitor C.

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

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

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
- pe: [data] 13.02.2017

Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] IP Tabara de Odihnă Viișoara-Anenii Noi 

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

24. Garanția pentru ofertă: Obligatoriu
Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

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

(a) IP Tabara de Odihnă Viișoara-Anenii Noi

(b) datele bancare 

(c) codul fi scal 1015620000623 

(d) contul IBAN  MD48TRPCEB518410A00919AA

(e) contul trezorerial TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială MF-TT ANENII NOI

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: 500 000 lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 131-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Recea,r-l Riscani

2. IDNO: 1007601002902

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: procurarea produselor alimentare la gradinitele de copii din satul Recea, 
Sverdiac, r-l Riscani.

5. Cod CPV 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării - procurarea produselor alimentare 
la gradinitele de copii din satul Recea, Sverdiac, r-l Riscani

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Primariei comunei Recea,r-l Riscani 
[denumirea autorităţii contractante] 

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15800000-6 Orez kg 180 Ambalat cite 1kg,calit.superioara

2. 15800000-6 Hrisca kg 180 Ambalat cite 1kg,calit.superioara

3. 15800000-6 Crupa de griu kg 100 Amb.cite 1kg,calit.superioara

4. 15800000-6 Crupa de orz kg 100 Amb.cite 1kg,calit.superioara

5. 15800000-6 Crupa de gris kg 90 Amb.cite 1kg,calit.superioara

6. 15800000-6 Mazare uscata kg 90 Amb.cite 1kg,calit.superioara

7. 15800000-6 Crupa de mei kg 50 Amb.cite 1kg,calit.superioara

8. 15800000-6 Fulgi de ovas kg 120 Amb.cite 1kg,calit.superioara

9. 15800000-6 Arpacas kg 60 Amb.cite 1kg,calit.superioara

10. 15800000-6 Faina de griu kg 200 Amb.cite 1kg,calit.superioara

11. 15800000-6 Fidea Spicusor kg 60 Amb.cite 1kg,calit.superioara

12. 15800000-6 Paste fainoase asorti kg 260 Calit.superioara

13. 15800000-6 Paste de tomate Borc.700gr 120

14. 15800000-6 Zahar kg 450

15. 15800000-6 Ulei Lit. 200

16. 15800000-6 Magiun kg 100

17. 15800000-6 Sare iodata kg 160 Amb.cite 1kg

18. 15800000-6 Ceai Lipton Pach. 50

19. 15800000-6 Fructe uscate kg 80

20. 15800000-6 Suc Borc.3lit. 180

21. 15800000-6 Mazare verde Borc.700gr. 140

22. 15800000-6 Castraveti marinati Borc.3 lit. 70

23. 15800000-6 Biscuiti Nefi s kg 70
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24. 15800000-6 Biscuiti Ovseaniie kg 70

25. 15800000-6 Chifl e Buc. 700

26. 15800000-6 Covrigei kg 80

27. 15800000-6 Carne de gaina kg 360

28. 15800000-6 Carne de vita kg 340

29. 15800000-6 Piept de pui kg 400

30. 15800000-6 Peste Hec kg 150

31. 15800000-6 Peste Nototenia kg 150

32. 15800000-6 Oua Buc. 6300

33. 15800000-6 Cartofi  kg 2000

34. 15800000-6 Varza kg 800

35. 15800000-6 Ceapa kg 350

36. 15800000-6 Morcov kg 350

37. 15800000-6 Sfecla rosie kg 300

38. 15800000-6 Tarite kg 200

39. 15800000-6 Mere kg 1000

40. 15800000-6 Napolitane kg 60

41. 15800000-6 Halva kg 35

42. 15800000-6 Lamie kg 35

43. 15800000-6 Placinte Buc. 1200

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: gradinita s.Recea,gradinita Sverdiac,r-l 
Riscani.

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

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

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

2. Certifi cat /Decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat 

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. Cetifi cat privind lipsa sau existenta restantelor 
fata de bugetul public national

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

6. Autorizatie sanitara de functionare Copie.confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da 

7. Certifi cat de conformitate Copie .Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

8. Anexa la certifi catul de conformitate Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da 

9. Autorizatie sanitara veterinara de functionare Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

10. Certifi cat de insotire pentru fi ecare produs ce 
determina calitatea si inofensibilitatea lui

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

11. Transportul autorizat pentru tranportarea 
produselor

Copie.Confi rmarea prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului Da 
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9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:Primaria comunei Recea,r-l Riscani
b) Adresa: Primaria comunei Recea,r-l Riscani
c) Tel: 025674238
d) Fax: 
e) E-mail:primariarecea@mail.ru
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:Untila Alina

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 exactă] 11:00
- pe: [data] 08.02.2017
- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. Primaria comunei 

Recea,r-l Riscani

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile.

13.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

Toate ofertele trebuie să fi e însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

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

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

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

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150000,00
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Cererea ofertelor de prețuri 132-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copiinr. 1

2. IDNO: 1003600152569

1. Tipprocedurăachiziție: COP

3. Obiectulachiziției: produse petroliere pentru anul 2017 

2. Cod CPV: 09000000-3

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

conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copiinr. 1
[denumirea autorităţii contractante] 

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

CNAM____________________________.
[sursa banilor publici] 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumireabunurilor/

serviciilorsolicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 09000000-3 Benzină Premium-95 (carduri valorice) lit 4900

2 09000000-3 Benzină Regular-92 (carduri valorice) lit 2500

3. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: La staţiile PECO.

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

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

1 Oferta original – confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului; Da

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii
copia originalului emis de Camera Înregistrării 
de Stat, confi rmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului;

Da

3 Certifi cat de atribuire a contuluibancar
copia originalului eliberat de banca deţinătoare 
de cont, confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului;

Da

4 Certifi care de efectuareregulată a plăţiiimpozitelor, 
contribuţiilor

copia originalui eliberat de Inspectoratul 
Fiscal, confi rmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului;

Da

5 Licența de activitate Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Da

6

Certifi cat de conformitate sau alt certifi cat 
echivalent ce confi rmă calitatea produselor 
petroliere oferite-eliberat de organismul național 
de  Verifi care a conformității

Copie confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Da
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5. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

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

Adresa:, str. Serghei Lazo,7,  bir. juristului, 

Tel: (022)23-78-11

Fax: (022)24-16-93

E-mail: pruteanugalina@yandex.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Galina Pruteanu - jurist

6. Întocmireaofertelor:  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] 10:00

- pe: [data] 08.02.2017

- pe adresa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, bir. juristului

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

7. Criteriul de atribuireeste: [ prețul cel mai scăzut].

8. Termenul de valabilitateaofertelor: [30 de zile].

9. Garanțiapentruofertă: [„Nu se cere” ]

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

11. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 120 mii lei_____________________
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Cererea ofertelor de prețuri 133-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Cosnita, r-nul Dubasari

2. IDNO: 1007601009381

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Produse petroliere

5. Cod CPV: 09132000-3;09134200-9

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achizitionarii produselor petroliere conform necesi-
tatilor institutiilor primariei com.Cosnita (în continuare – Cumpărator) pentru perioada bugetară a 
anului 2017, este alocată suma de 130.0 mii lei (una suta treizeci mii lei 00 bani) din: bugetul local

Cumparatorul invita operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitatile, să participe la 
procedura de achizitie privind livrarea/prestarea urmatoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 09132000-3 Benzina Premium 95 Litri 1000

-Cifra octanica ,CORmin95;
-Aspect limpede si transparent
SM226;2002+A1,p.4.2
Tab.1,ind.1-6,8-14

2 09134200-9 Motorina Euro 5 Litri 7760

Aditivii din motorina nu trebue sa 
contina compusi ai metalelor si 
fosforului
-Cifra octanica min.51.0
-L-0.2-40;L-0.2-62
GOST 305-82 p.2.2,tab.2,ind:2-7,11-
14,17-20;10-14,17-21

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

Livrarea bunurilor se efectueaza reesind din necesitatile autoritatii contractante la statia de livrare

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

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

1 Oferta de prêt cu numar si data de iesire Confi rmata prin semnatura si stampila ofertantului

2 Certifi cat de inregistrare a agentului econom-
ic-copie

 Emis de Camera Inregistrarii de Stat (Ministerul Dezvoltarii 
Informationale),confi rmata prinn aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului

3 Date despre participant Cu indicarea rechizitelr bancare, fondatorii , numarul de 
telefon,posta electronica

4 Certifi cat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor-copie Eliberat de inspectoratul fi scal

5 Ultimul raport fi nanciar-copie Confi rmata prin semnatura si stampila participantului

6 Licenta de activitate-copie Confi rmata prin semnatura si stampila participantului

7
Certifi cat de conformitate sau alt certifi cate 
ce confi rma calitatea produselor petroliere 
oferite-copia originalului

Eleberat de Organismul National de verifi care a Conformitatii 
produselor ,confi rmata prin Stampila si semnatura 
participantului

8 Declaratia privind conduita etica si neimpli-
carea in practici frauduloase si de corupere Conform F3.4 din Documentatia Standart
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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:

Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Cosnita,r-nul Dubasari

Adresa: s.Cosnita,str.Pacii nr.51

Tel: 0248-44-491; 0248-44-236

Fax: 0248-44-491

E-mail: primaria.cosnita@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alexei Gafeli

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:

- pe adresa: Primaria com.Cosnita-contabilitatea

- pina la 11:00

pe 08.02.2017

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: pretul cel mai scazut pe fi ecare pozitie in parte

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

- Garanție bancară sau –

14. Valoarea estimative a achizitiei, fara TVA, lei  108300.00 (una suta opt mii trei sute lei 00 bani)
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Cererea ofertelor de prețuri 134-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Baimaclia.

2. IDNO:   1007601004814

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi 

4. Obiectul achiziției alimentarea copiilor de la Grădiniţa de copii Baimaclia r-nul Cantemir ianuarie-
aprilie 2017

5. Cod CPV: 15000000-8
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării    Produselor alimentare   ianuarie-
aprilie 2017

6. conform necesităţilor Primaria comunei Baimcliar-nul Cantemir
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesar 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. 15331100-8 clemantine kg 50 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

2 15870000-7 Bors acru pac 400 Uscat ambalat in pachete de 
polietilen 30gr

4 15613100-8 Crupe de mei c/s kg 40 IN PACHETE  DE 1 KG

5 15870000-7 Turte dulci kg 60 AMBALAT ÎN CUTII 3KG

6 15613380-5 Unt kg 60
DE VACI,ŢĂRĂNESC,DIN SMÎNTÎNĂ 
DULCE,NESĂRAT 72,5%, ÎN CUTII DE 
10KG

7 15821200-1 Paste de tomate bor 40 în borcane de sticlă 0,750l

8 15331133-8 Mazăre uscată c/s pac 40 SLEFUITĂ,ÎNTREAGĂ,AMBALATĂ 1 
KG,CALITATEA SUPERIOARĂ

9 15331428-3 Mazăre verde bor 25 Mazareconservata   in borcane de 
0.7l

10 15331133-8 Crupe  de grâu c/s pac 25 ÎN PACHETE DE 1KG

11 15331462-3 Fulgi de ovăz. c/s pac 50
CALITATEA SUPERIOARĂ, 
AMBALATE0.5 KG 
5.7.9.COMPONENTE

12 15613100-8 Crupe de arnăut c/s pac 50 CALITATEA SUPERIOARĂ,AMBALATE 
1 KG

13 15613000-8 Crupe de griș c/s pac 40 CALITATEA SUPERIOARĂ,AMBALATE 
1 KG

14 15613000-8 Crupe  de orz c/s pac 40 ÎN PACHETE DE 1KG

15 15613000-8 Ulei  de fl oarea soarelui lit 50 RAFINAT ȘI DEODORAT 5 I

16 15613100-8 Paste fainoase c/s kg 100

GRUPA C,DIN SOIURI TARI 
DE GRIU CL.SUPERIOARĂ ÎN 
SORTIMENT(SPICUȘOR,SFREDELUȘ) 
(spaghete
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17 15411100-3 Pâine de grâu calit.superioară Buc 1300 ALBĂ,DIN FAINĂ DE GRIU (0,6KG) 
CALITATEA SUPERIOARĂ

18 15850000-1 Biscuiţi cu lapte topit kg 20 BISCUIŢI CU LAPTE TOPIT

19 15331100-8 apelsine kg 50 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VITAMATURI

20 15821200-1 Pește congelat kg 60 PEȘTE ÎN CUTII,FĂRĂ CAP IN 
ASORTIMENT

21 15331100-8 mandarine kg 50 PROASPETE DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VITAMINURI

22 15221000-3 Ouă buc 200 OUĂ DE MASĂ DIETICE CATEGORIA 
B BUC

23 15121000-3 Condimente buc 40 CONDIMENTE CU DUST DE GĂINĂ 
100 GR

24 15831000-2 Zahar vanilat pac 20 AMBALAT IN CUTII DE 2GR

25 15872200-3 Piper negru buc 20 PIPER NEGRU MĂCINAT 20 GR

26 15870000-7 Oţet buc 20 OŢET DE 6% AMBALAT  1 L

27 15872100-2 Sare iodată kg 50 SARE IODATĂ PENTRU UZ 
ALIMENTAR,ÎN PACHETE DE 1 KG

28 15871100-5 Hrișcă c/s kg 100

CRUPE DE HRIȘCĂ DIN 
BOABE ÎNTREGI,DE FIERBERE 
RAPIDĂ,AMBALAT 1 KG,CALITATEA 
SUPERIOARĂ

29 15872400-5 Făină de grâu,calitate superioară kg 100 CALITATE SUPERIOARĂ AMBALAT 
1KG

30 15613000-8 Orez șlefuit întreg calitate 
superioară kg 100

ȘLEFUIT ÎNTREG,CU BOB 
ROTUND,AMBALAT 1 KG,CALITATEA 
SUPERIOARĂ

31 15612100-2 Tăiţei  pachete pac 150 ambalat 400gr  în pachete

32 15821200-1 Biscuiţi de ovăs kg 20 AMBALAT ÎN CUTII 3KG

33 15851000-8 Napoletane(asortiment) kg 30 AMBALAT ÎN CUTII 5KG COLUMBOS

34 15131135-0 Gem de fructe bor 30 GEM DE FRUCTE AMBALAT ÎN 
BORCANE DE 0,700 KG

35 15890000-3 Ceai  negru pac 100 AMBALAT IN CUTII 25PAC.

36 15831000-2 Zahar toc kg 100 AMBALAT IN SACI

37 15863000-5 Ciocolate în asortiment kg 30 AMBALAT IN CUTII 3KG

38 15821150-5 Zefi r in asortiment kg 30 AMBALAT IN CUTII 3.5KG

39 15842310-5 Crupe de arpacaș mășcat c/s kg 20 AMBALAT IN PACHETE 
1KGCALITATE SUPERIOARA

40 15551300-8 Iaurt  buc buc 400 AMBALAT ÎN CUTII 100GR

41 Fructe uscate kg 20 AMBALAT ÎN CUTII

42 15235000-4 Suc din fructe bor 400 AMBALAT IN BORCAN 3.0L

43 15131310-1 Carne de vită kg 500 CARNE DE VITĂ POASPĂT

44 15321000-4 Lapte de vacă kg 2000 LAPTE DE VACĂ PROASPĂT

45 03142000-8 Fasole kg 50 FASOLE AMBALATE 1KG CALITATE 
SUPERIOARĂ

46 03333000-4 Lămâi kg 10 DIMENSIUNI MEDII FĂRĂ 
VĂTĂMĂTURI

47 15331130-7 Piept de găină fi le kg 50 AMBALAT ÎN PACHETE 1KG
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48 03222110-7 Marmelade de fructe kg 20 AMBALATE ÎN CUTII 3KG

49 15112000-6 Batoane de ciocolată kg 20 AMBALAT ÎN CUTII 5KG

50 15332231-2 Cacao pac 20 AMBALAT ÎN PACHETE 100G

51 15842220-0 Biscuiți Fruto kg 30 AMBALAT ÎN CUTII 3KG

52 15542000-9 Brînză de vaci pac 150 AMBALAT IN CUTII 0.5KG

53 15989000-3 Cașcaval uscat kg 20 AMBALAT ÎN PACHET CÎTE 0,5KG

54 15812200-4 Legume conservate bor 150 AMBALAT ÎN BORCANE DE 3L

55 15433000-9 Bicarbonat de sodiu pac 10 AMBALAT ÎN CUTII 0,500G

56 15331500-2 Suc de tomate bor 25 AMBALAT ÎN BORCANE DE3L

57 15612400-5 Drojdie uscata pac 10 AMBALAT ÎN PACHETEI

58 15512000-0 Smîntînă pac 80 AMBALAT ÎN CUTII IN POLIETILEN 
0.5KG15%

59 15540000-5 Brînzică în ciocolată buc 400 AMBALAT IN CUTII BUCATI

60 15331100-8 Bamane kg 100 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

61 15331100-4 Cartofi kg 1000 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

62 15331100-8 Ceapa kg 150 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

63 15331100-8 Morcov kg 150 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

64 15331100-8 Varza kg 300 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

65 15331100-8 Sfecla rosie kg 100 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

66 15331100-8 Mere proaspete kg 300 PROASPETI DE DIMENSIUNI MEDII 
FARA VATAMATURI

67 15240000-2 Conserve de pește în ulei buc 50 AMBALAT ÎN CUTII

68 15890000-3 Halva calitaze superioară kg 30 AMBALAT ÎN CUTII 2KG

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

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

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

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

2 Certifi catul de inregistrare a intreprinderii (copie 
emis de Camera de Inregistrari  de Stat)

Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da

3  Certifi cat de atribuire a contului bancar  Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da

4
Certifi cat de efectuarea sistematica a 
platii impozitelor,contribitiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copiel.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da

5 Ultimul raport  fi nanciar Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da

6 Pasaportul sanitar al transportului Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da
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7 Autorizatie sanitar veterinara de functionare Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da

8 Autorizatie sanitara de functionare Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da

9 Certifi cat de conformitate  sau alt certifi cat  ce 
confi rma calitatea bunurilor oferite

Copie.Confi rmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilii participantului Da

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

10. Ddenumirea autorităţii contractante: _______________________________
a) Primăria comunei Baimaclia, Grădiniţa de copii s.Baimaclia
b) Adresa: r-n Cantemir s. Baimaclia
c) Tel:  0273-43-2-38_____________
d) Fax: ______________
e) E-mail: primaria.baimaclia@mail.ru____________
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Bogdan Natalia
g) Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corec-

tări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: 10.00
- pe: [data] 08.02.2017
- pe adresa: Primaria comunei Baimaclia  r-nul Cantemir

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

11. Criteriul de atribuire este:pretul cel mai mic pe fi ecare pozitie

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

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

15. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA,   150000 lei: ______________________
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Cererea ofertelor de prețuri 135-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primăria Roşcani , r-nul Străşeni 

2. IDNO: _1007601006003___

3. Tip procedură achiziţie: _Cererea Ofertelor de Preţuri__

4. Obiectul achiziţiei: _Produse alimentare _

5. Cod CPV: _15000000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare pentru grădiniţa 
de copii „ Alunelul „ pentru semestrul I anul 2017, conform necesităţilor Primăriei Roşcani , r-nul Străşeni, 
în continuare – Cumărător , pentru perioada bugetară anul 2017, este alocată suma din: Bugetul local.

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 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15112000-6 Pulpe din pui moldovenești kg 300 În cutii de carton a cîte 15 kg, calit.1

2 15220000-6 Pește „hec” congelat kg 180 Fără cap , calit.1

3 15530000-2 Unt dulce nesărat 72,5% grăsime kg 160 Fără adaus de grăsimi vegetale

4 15421000-5 Ulei dublu rafi nat de fl oarea 
soarelui kg 160 În sticle a căte 5 kg

5 15112000-6 Piept de pui moldovovenesc kg 350 File ambal. cîte 1 kg

6 15512000-0 Smîntînă de 15% pach 100 În pachet de polietilenă de 0,5 kg.

7 03142500-3 Ouă de găină de masă dietice . buc 800 În cutii cîte 30 buc

8 15612100-2 Făină de grîu kg 150 Ambalată cîte 2 kg , calit.superioară

9 15872400-5 Sare iodata kg 70 În pach. poliet. 1 kg

10 15613000-8 Crupe de hrișcă kg  120 Ambalată a cîte 
1 kg polietilenă, calit.înaltă

11 15613300-1 Crupe de arpacaș 
de grîu mărunt kg 100 Ambalat a cîte 1 kg polietilenă 

calitate înaltă

12 15613300-1 Crupe de arpacaș 
de orz mărunt kg 50 Ambalat a cîte 1 kg polietil. calit.

înaltă

13 15613300-1 Crupe de arpacaș 
de orz șlefuit mășcat kg 20 Ambalat cîte 1 kg polietil. calit înaltă

14  15613000-8 Crupe de griș kg 100 Ambalată cîte 1 kg , calit.înaltă

15  15614100-6 Orez șlefuit rotund întreg kg 100 Ambalat cîte 1 kg poliet. calit. înaltă 

16  15613380-5 Fulgi de ovăz turtit kg 60 Ambalat 0,5 kg , calitate înaltă

17 15850000-9 Macaroane în asortiment pentru 
copii mai mărunte kg 160 Ambalate în pach. poliet. îte 5 kg, 

calit.superioară

18 15331134-5 Tomat borc 80 Borcane din sticlă 0,72 kg., 25 %

19 15821200-1 Biscuiţi calit.super. 
în asortiment kg 100 Ambalaţi în cutii de carton 5 kg, 

(lapte topit, bebeluș, ovăs)

20 15864100-3 Ceai negru din frunze pach 160 În pachete de 100 gr.

21 15842310-8 Turte dulci kg 80 Ambalate în cutii carton a cîte 4 kg 
calit. superioară.

22 15321600-0 Suc în asortiment buc 320 Limpezit , cu miez în borcane de 
3 litri

23 15310000-4 Cartofi  medii kg 1600 În sac de 20 kg
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24 15311040-0 Varză verde proaspătă kg 360 În sac de 15 kg 

25 15311000-8 Ceapă medie kg 300 În sac de 15 kg 

26 15311000-8 Morcov mediu kg 300 În sac de 15 kg 

27 15311000-8 Sveclă roșie medie kg 200 În sac de 15 kg 

28 - Borș clasic acru pach 250 În pachet de 20 gr.

29 15811100-7 Pîine din făină de grîu buc 2300 Calit.super. de 450 gr.

30 15841000-5 Pudră de cacao culoare închisă pach 40 În pachet de 40 gr.

31 15872100-2 Piper negru măcinat, pach 40 Pachet de 20 gr.

32 15872200-0 Frunză de dafi n uscat pach. 20 La bucată în pachet de 20 gr.

33 15613300-1 Malai de porumb kg 80 Ambalat a cîte 1 kg, calitate înaltă

34 15511100-4 Lapte pasterizat 2,5 % litri  1500 În pachete de poliet. cîte 1 litru

35 15542000-9 Brînză de vaci 9 % kg 100 Pungi poliet. amb 3 kg

36 03221270-3 Castraveţi conservaţi , pasterizaţi borc  60 În borcane de sticlă de 0,7 kg

37 15821200-1 Napoletane în asortiment kg 80 Ambalate în cutii a cîte 3 kg 
(cu lapte , cacao, halva)

38 03212213-6 Mazăre uscată kg 50 Ambalată în pach. de polietil. cîte 1 kg

39 15542000-9 Cașcaval cu cheag tare kg 50 Ambalată în pach. de polietil. cîte 1 kg

40 15111100-0 Carne de vită mușchi kg 120 Mușchi calitate 1, proaspătă

41. 15613300-1 Crupă de mei kg 60 Ambalată în pachete de polietil. cîte 
1 kg

42. 03212213-6 Mazăre verde borc. 60 În borcane de 0,7 kg

43. 15331463-0 Fasole uscate kg 30 Ambalate în pachete de polietil. cîte 
1 kg

44. 15812100-1 Covrigei calit superioară kg 60 Ambalaţi în pachete de polietil. cîte 
1 kg

45. 15332290-3 Magiun din fructe borc. 40 Borcane de 0,5 kg

46. 15831200-4 Zahăr kg 200 Din sveclă de zahăr

47. - Lămîi kg 20  În ladă de 5 kg

48 - Mere moldov. proaspete kg 200 În plasă de 10 kg

49 15332410-1 Fructe uscate kg 100 În sac de poliet. De 5 kg

Total

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei fi nale: 
___Conform grafi cului de livrare ___

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

Nr. 
d/o  Denumirea documentului/cerinţei  Cerinţe suplimentare

 față de document Obligativitatea

1 Certifi cat de înregistrare În original cu ştampilă obligatoriu

2 Autorizaţie sanitară de funcţionare În original cu ștampilă obligatoriu

3 Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice În original cu ştampilă obligatoriu

4 Certifi cat de atribuire a codului bancar În original cu ştampilă obligatoriu

5 Raport sanitar veterinar În original cu ștampilă obligatoriu

6 Certifi cat de conformitate ce confi rmă calitatea 
bunurilor În original cu ștampilă obligatoriu

7 Certifi cat privind lipsa datoriilor În original cu ștampilă obligatoriu
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: _Primaria Roșcani , r-nul Strășeni______
b) Adresa: _s.Roșcani_, r-nul Strășeni_________________
c) Tel: _(0237) 65 521____________________________
d) Fax: _(0237) 65 520____________________________
e) E-mail: _nina.sugani@ mail.ru_____________________
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Șugani Nina , secretar al Consiliului 

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: 11:00
- pe: data 08.02.2017
- pe adresa: s.Roşcani , r-nul Străşeni
- Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

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

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: pînă la 30.06.2017.

12. Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăriei Roşcani ,r-nul Străşeni , cu nota “Garanţia pentru ofertă 
la cererea ofertelor de preţuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) benefi ciarul plăţii Primăria Roşcani, r-nul Străşeni__________; 
(b) datele bancare ___-____________________________________; 
(c) codul fi scal _1007601006003_____________________________; 
(d) contul de decontare _MD75TRPDAU333110A05459AD_______; 
(e) contul trezorerial _TREZMD2X___________________________; 
(f ) contul bancar MF TT Străşeni________________________ __; 
(g) trezoreria teritorială _Străşeni___________________________.

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

14. Valoarea estimativă a achiziţiei , fără TVA, 120 000 lei 
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Cererea ofertelor de prețuri 136-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția agricultură, relaţii funciare și cadastru a Consiliului 
raional Edineț

2. IDNO:1007601009820

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preț

4. Obiectul achiziției: achiziționarea a 1 automobil

5. Cod CPV:34110000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării a 1 automobil
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Direcția agricultură, relaţii funciare și cadastru a Consiliului raional Edineț
[denumirea autorităţii contractante] 

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

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

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

Anul producerii 2016-2017 (automobil nou)
Țara de origine - Europa
Culoare – Maro(preferențial)

Numărul de locuri – 5;
Numarul de uşi - 4;
Volumul de lucru min.1500 – max 1600 cm3, max 4 cilindre ;
Puterea(c.p.) – min – 110,  Petrol – Ai-95;
Norme de poluare–Euro6 ;

Transmisie – automata;
Lungime auto – min/max 4300 - 4400 mm;
Lățimea– min-max 1900-2000 mm;
Înălţime min.1312, max.1325;
Volum portbagaj – minim460,max 500 kg;

Echipamente
Jante din aliaj uşor R15 ;
Geamuri termoizolante;
Blocuri faruri cu becuri halogen;
Lumini de zi permanente;
Faruri de ceaţă cu iluminare statică;
Lumini pentru citit faţă 2;

Carcase oglinzi si mînere uşi în culoarea caroseriei;
Bara de protecţie în culoarea automobilului;
Roată de rezervă în complet;
Cric şi instrumente;
Pachet pentru drumuri rele;
Pregătirea automobilului pentru exploatarea în zone cu 
climat rece;
Manetă frînă mînă şi schimbător de viteze îmbrăcate în piele;
Spatar bancheta spate rabatabil fracţional;
Buzunare pe spătarele scaunilor din faţă;
Servodirecţie electromecanică ;
Geamuri electrice pentru 4 uşi;
Bord computer;
Volan piele în 3 spiţe ,reglabil pe adîncime şi înălţime;
Computer de bord;
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Computer de bord cu afi saj suplimentar pentru viteza de 
rulare temperature ulei motor ,limitare de viteză pentru 
anvelope de iarnă şi funcţie de lumini şi vizibilitate;
Ştergătoare de parbriz cu reglarea intervalului;
Lunetă cu încălzire;
Parbriz încălzit;
Încălzire scaune faţă cu reglaj individual;
Duze instalaţie spălare parbriz încălzite automat;
Închiderea centralizată cu telecomandă;
Buton pentru deschiderea portbagajului din exterior şi 
interior;
Alarmă anti-furt cu sensor de supraveghere interioară;
Radio RCD cu CD player,cu Mp3, 
AUX,USB,SD+card,Bluetooth,4 difuzoare;
Aer condiționat cu reglare automată Climatronic;
Senzori parcare faţă şi spate;
Oglindă retrovizoară interioară cu antiorbire automată;
Sensor ploaie;
Oglinzi rabatabile electric cu semnalizatoare;
Faruri cu activare automată şi funcţie manuală;
Cotieră centrală faţă;
Apărătoare motor şi cutia de viteze;
Airbag –uri șofer și pasager față și laterale pentru pasageri:
Sistem de frînare cu amplifi cator;
ABS;
Discuri de frînă faţă şi spate;
Lampă ceaţă spate;
Imobilazator electronic;
Garanție minimă 3 ani cu limita de parcurs 100000 km;

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: 10 zile, după semnarea 
contractului, Direcția agricultură, relaţii funciare și cadastru a Consiliului raional Edineț

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

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

1 Formularul ofertei
Copie.Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului
Formularul -------

da

2 Certifi cat de înregistrare a întreprinderii emis 
de Camera Înregistrării de Stat

Copie.Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului
Formularul -------

da

3 Certifi catul de atribuire a contului bancar
Copie.Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului
Formularul -------

da

4
Certifi cat de efectuare sistematică a plăț
ilor,impozitelor,contribuțiilor eliberat de 
inspectoratul Fiscal

Copie.Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului
Formularul -------

da

5 Licența de activitate
Copie.Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului
Formularul -------

da

6 Informații generale despre ofertant
Copie.Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului
Formularul -------

da

7 Copia pașaportului tehnic sau descrierea 
tehnică

Copie.Confi rmat prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului
Formularul -------

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:

9. Denumirea autorităţii contractante: Direcția agricultură, relaţii funciare și cadastru a Consiliului 
raional Edineț
a) Adresa: or.Edineț str. Șoseaua Bucovinei 37
b) Tel: /0246/22557,/0246/22031
c) Fax: /0246/22557,/0246/22031

E-mail: daaedinet@mail.ru;  vasea72@mail.ru

Numele și funcţia persoanei responsabile: Vasile Covali-șef direcţie.

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] 08.02.2017
- pe: [data] 11:00

11. pe adresa: Direcția agricultură, relaţii funciare și cadastru a Consiliului raional Edineț

or. Edineț str. Șoseaua Bucovinei 37

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

12. Criteriul de atribuire este: preţul ce mai mic.

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

14. 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].

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

16. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 285000,00 lei.



86

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 931 IANUARIE 2017, MARŢI

Cererea ofertelor de prețuri 137-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante: Şcoala Profesională Briceni

2. IDNO: 1008604000593

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: Mobilier

Cod CPV: 39151000-5

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

conform necesităţilor  Şcolii Profesionale Briceni
[denumirea autorităţii contractante] 

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

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

Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

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

1 39113600-3 Bancă pentru elevi de 2 
persoane Buc. 48 Carcasă metalică şi blat din PAL. Mărimea – 

1200x500x750

2 39160000-1 Scaun pentru elevi Buc. 108 Carcasă metalică, aşiza şi spătarul din contraplacaj

3 39134100-1 Masă pentru calculator Buc. 12 Din PAL KC 3; Mărimea 730x560x750

4 39121200-8 Masă pentru lucru Buc. 6 Model AG-2845; culoarea – nucă întunecată (PAL); 
mărimea – 1100x800x750

5 39130000-2 Masă de birou Buc. 1 Mărimea – 2200x1000x750 (MDF); culoarea – 
Venghe Melinga

6 39130000-2 Masă de conferinţă Buc. 1 Mărimea – 3000x1000x750; culoare Venghe

7 39130000-2 Scaune de birou Buc. 30 Cu carcasă metalică IZO, cu aşiză şi spătar moale

8 39112100-1 Scaune Buc. 40 Din lemn PAL Gloria, cu carcasă din lemn, spătar şi 
aşiză din piele

9 39153100-0 Raft pentru bibliotecă Buc. 2 Mărimea – 2500x400x2400 Culoarea Venghe din MDF

10 39143110-0 Pat Buc. 27 Model AG carie; mărimea – 870x2000x1005 cu 
lamele cu carcas din metal şi matras

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației fi nale: timp de 7 zile după încheierea 
contractului, la Şcoala Profesională Briceni, str.Turghenev,59, cu transportul operatorului 
economic.

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

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

1 Oferta Original. Confi rmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei participantului. Da

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

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii 
şi ştampilei participantului. Da

3 Licenţa de activitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii 
şi ştampilei participantului. Da
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4 Informaţii generale despre ofertant Original. Confi rmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei participantului. Da

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

Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii 
şi ştampilei participantului. Da

6 Certifi cat de conformitate Copie. Confi rmată prin aplicarea semnăturii 
şi ştampilei participantului. Da

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarifi cări 
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Școala Profesională Briceni
b) Adresa: or.Briceni, str.Turghenev, 59
c) Tel: 024722332, 060033341
d) Fax: ______________
e) E-mail: sm10.briceni@gmail.com
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Lupu Liliana, director

8. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de califi care solicitate vor fi  întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi  prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 11:00
- pe: [data] 08.02.2017
- pe adresa: Şcoala Profesională or.Briceni, str.Turghenev, 59

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

9. Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut pe poziţii.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

11.  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].

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

13. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 158960
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Cererea ofertelor de prețuri 138-op/2017

1. Denumirea autorităţii contractante:  Primaria com.Cosnita,r-nul Dubasari

2. IDNO: 1007601009381

3. Tip procedură achiziție:  COP

4. Obiectul achiziției:   Produse alimentare

5. Cod CPV:   15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achizitionarii  produselor alimentare conform necesi-
tatilor institutiilor primariei com.Cosnita   (în continuare – Cumpărator,in urma rezilierii contractului 
nr.75 din 19.12.2016  incheiat prin darea de seama inregistrata la AAP cu nr.2-4407/16 din 26.12.2016)
pentru perioada bugetară  martie-iunie  2017, este alocată suma  de 79.0 mii lei(saptezeci si noua  mii 
lei 00bani) din: bugetul de stat

Cumparatorul  invita operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitatile, să participe la 
procedura de achizitie privind livrarea/prestarea urmatoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsur ă Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15613310-4 Arnautca Kg 125 In ambalaj  cite 1kg 
GOST276-60

2 15821200-1 Biscuiti cu lapte topit Kg 15 Ambulate in cutii de carton cite3kg
GOST 24901-89

3 15841000-5 Cacao Pach. 55 Ambulate in cutii de carton cite 80gr

4 15863000-5 ceai negru Pach 200
Frunza mascata ambalat in pachete 
de 100gr
GOST 1938-90

5 15613310-4 crupe de arpacas(perlovca) Kg 80 In ambalaj  cite 1kg
GOST 5784-60

6 15625000-5 crupe de gris Kg 155 In ambalaj  cite 1kg
GOST26791-89

7 15613310-4 Crupe de griu Kg 100 In ambalaj  cite 1kg
GOST 276-60

8 15613310-4 crupe de mei Kg 125 In ambalaj  cite 1kg
GOST 592-75

9 15613310-4 Hrisca Kg 200 In ambalaj  cite 1kg
GOST 26791-89

10 15613310-4 crupe de orz Kg 120 In ambalaj  cite 1kg
GOST 572-60

11 03212213-6 Fasole albe Kg 10 Intregi ina ambalaj 1kg
GOST 27691-98

12 15613310-4 fulgi de ovas Kg 145 In ambalaj  cite 1kg
GOST 21149-93

13 15613310-4 crupe de porumb Kg 104 In ambalaj  cite 1kg
SF 0681 5536-001:2010

14 03212213-6 mazare uscata Kg 122 Slefuita intreaga in ambalaj cite 1kg
GOST 26791-89

15 15614000-5 orez cu bob rotund Kg 200 Bob rotund ambalaj 1kg
GOST 26791-89

16 03142500-3 oua de gaina Buc 5600
De masa,dietice categoria b cu 
greutatea nu mai mica de 63gr
SM 89
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paste fainoase incl:

17 15850000-1 spicusor Kg 165
Calitate superioara clasa I, grupa V, 
ambalaj 5kg
GOST 875-92

18 15850000-1 rojchi Kg 160
Calitate superioara clasa I, grupa V, 
ambalaj 5kg
GOST 875-92

19 15850000-1 sfredelus Kg 100
Calitate superioara clasa I, grupa V, 
ambalaj 5kg
GOST 875-92

20 15221000-3 peste congelat Kg 600 Fara cap
GOST 20057-96

21 15872400-5 Sare iodata ambalaj 1kg Kg 85 Ambalaj 1kg
NERP-2000

22 15321000-4 suc de fructe Pach 1040 Limpezit,tetrapac 1L SM 183

23 15831000-2 Zahar tos Kg 580
Din sfecla de calitate standart in saci 
de polietilena a cite 10kg
GOST 21-94

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

Livrarea bunurilor se efectueaza cu transportul vinzatorului la solicitarea cumparatorului de 2 ori pe 
saptamina.

Perioada de livrare de la orele 8.00 pina la orele 17.00

Disponibilitatea de livrare a marfi i la trei gradinite :in localitatea com.Cosnita-2gradinite si localitatea 
Pohrebea 1 gradinita.

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

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

1 Oferta  de prêt  cu numar si data de iesire Confi rmata prin semnatura si stampila ofertantului

2 Certifi cat de inregistrare a agentului economic
Copie emis de Camera Inregistrarii de Stat (Ministerul 
Dezvoltarii Informationale),confi rmata prinn aplicarea 
semnaturii si stampilei participantului

3 Certifi cat de conformitate a marfurilor Copie-confi rmata prin semnatura si stampila ofertantului

4 Autorizatia sanitar  veterinara de functionare a 
agentului economic participant Copia semnata si stampilata de participant

5 Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de 
transport

Copie confi rmata prin semnatura si stampilata de 
participant

9
Certifi cat de detinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calitatii sau contract cu asemenea laborator

Original eliberat de participant

10 Certifi cat pentru confi rmarea capacitatii executarii 
calitative a contractului de achizitie

Original – eliberat de participant,care refl ecta urmatoarea 
informative: experienta acumulata, performantele

11 Date despre participant Cu indicarea rechizitelr bancare, fondatorii, numarul de 
telefon, posta electronica

12 Ultimul raport fi nanciar Copie-confi rmata prin semnatura si stampila participantului
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarifi cări de la au-
toritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Primaria com.Cosnita, r-nul Dubasari
Adresa: s.Cosnita,str.Pacii nr.51
Tel:  0248-44-491; 0248-44-236
Fax: 0248-44-491
E-mail: primaria.cosnita@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Alexei Gafeli

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] 10:00

- pe: [data] 08.02.2017

- pe adresa: Primaria com.Cosnita-contabilitatea

Ofertele întîrziate vor fi  respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: pretul cel mai scazut pe fi ecare pozitie in parte

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 

- Garanție bancară sau –

Transfer la contul autorității. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
licitația publică nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) benefi ciarul plăţii 
[indicaţi];

(a) datele bancare [indicaţi]; 

(b) codul fi scal [indicaţi]; 

(c) contul de decontare [indicaţi]; 

(d) contul trezorerial [indicaţi]; 

(e) contul bancar [indicaţi]; 

(f ) 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 estimative a achizitiei,fara TVA,lei_66.0 (sasezeci si sase mii lei 00 bani)
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ACORD-CADRU 4-ac/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Curriculum și Evaluare

2. IDNO: 1007601001318

3. Tip procedură achiziţie: ACORD CADRU

4. Obiectul achiziţiei: Servicii de transport aerian

5. CodCPV: 60300000-1

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de transport aerian, conform 
necesităţilor Agenţiei Naţionale pentru Curriculum și Evaluare (în continuare -Cumpărător) pentru pe-
rioada bugetară 2017.

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

8. Modalităţi de plată: transfer bancar în termen de 15 zile de la prestarea serviciilor.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la pro-
cedura de achiziţie ACORD CADRU, privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
solicitate

Unitatea
de măsură

Perioada Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 60300000-1 Zurich, Elveţia bilet aprilie

- clasa: econom;
- escala: să nu depășească 4 ore;
- bagaj: minim 7+20kg

2 60300000-1 Ohrid, Macedonia bilet aprilie-mai

3 60300000-1 Astana, Kazakhstan bilet mai

4 60300000-1 Amsterdam, Olanda bilet iunie

5 60300000-1 Bulgaria bilet iunie

6 60300000-1 Rio de Janeiro, Brazilia bilet iulie

7 60300000-1 Yogyakarta, Indonezia bilet iulie

8 60300000-1 Nakhon Pathom, Thailanda bilet iulie

9 60300000-1 Coventry, Marea Britanie bilet iulie

10 60300000-1 Tehran, Iran bilet iulie-august

11 60300000-1 Sofi a, Bulgaria bilet septembrie

12 60300000-1 Erevan, Armenia bilet octombrie

13 60300000-1 Arnhem-Nijmegem, Olanda bilet decembrie

Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: Acord-Cadru

10. Termenul și condiţiile de prestare solicitat (durata contractului): 10 luni

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

12. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: facturile vor 
fi prezentate la sediul ANCE - mun. Chișinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 437.

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe listă .

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : Cel mai mic preţ fară TVA.

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.
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16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt.

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

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

1 Formularul ofertei Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Garanţia pentru oferta Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Formularul 3.2. Da

3 Formular informativ despre ofertant Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4
Declaraţia privind conduita etică și neimplicarea în 
practici frauduloase și de corupere. Declaraţie pe 
proprie răspundere.

Original. Confi rmat prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Formularul 3.4. Da

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

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da

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

Copie. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da

7 Licenţă de activitate Copie. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da

8 Ultimul Raport Financiar Copie. Confi rmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului. Da

9 Declaraţie privind situaţia personală a operatorului 
economic

Completat, semnat și ștampilat de Participant. 
Formularul 3.5. Da

10 Lista fondatorilor agentului economic Confi rmată prin semnătura și ștampila 
Participantului Da

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contrac-
tantă și familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Curriculum și Evaluare
b) Adresa: тип. Chișinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 437
c) Tel: 022 23 73 14, 022 23 24 69
d) Fax: 022 23 73 14
e) E-mail: ар(д)дее. gov. md
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Vasilachi Savelie, Șef adjunct Direcţia Economico-fi nanciara

Setul de documente poate fi  obţinut 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).

Adiţional setul de documente poate fi  obţinut on-line la adresa: www.aee.edu.md

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

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de califi care solicitate întocmite clar, fară corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmea-
ză 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]     21.02.2017
b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Agenţia Naţională pentru Curriculum

și Evaluare, mun. Chișinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 437

Ofertele întârziate vor fi  respinse.

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

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

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

23. Garanţia pentru ofertă:

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

Garanţie bancară sau Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Agenţiei Naţionale pentru Curriculum și Evaluare, cu

nota “Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr. _____ din _________________“,

conform următoarelor detalii:
a) benefi ciarul plăţii: Agenţia Naţională pentru Curriculum și Evaluare
b) codul fi scal: 1007601001318
c) IBAN: MD68TRPCAA518410A00589AA

BIC: TREZMD2X MF-TT Chişinău bugetul de stat

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

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

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

27. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

28. Valoarea estimată a achiziţiei, fară TVA, lei: 1400000



94

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 931 IANUARIE 2017, MARŢI

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




