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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea 

”Pâine”

Nr. _____ din 12.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787

Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 

Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Ionel Anastasia, 022 - 409 -775

anastasia.ionel@anp.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bu-
nurilor Specificația tehnică deplină solicitată: Termenul de

livrare/prestare 

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea Suma totală, lei 

(fără TVA)

1. Pâine

15
81

11
00

-7

P-1 Taraclia

Specificaţia Tehnică:  

Pâine din făină de grâu de cali-
tatea a II-a, dar nu mai mult de 
70%, în amestec cu calitatea I; 

În ambalaj de 500 gr.; HG 
nr. 775 din 03.07.2007; HG 
nr. 520 din 22.06.2010. 

Termen de valabilitate – mi-
nim 36 ore de la data livrării

Livrarea:  

Zilnic, la solicitarea 
Instituțiilor Peniten-
ciare.

Timpul de livrare: 
luni-vineri ora 8:00-
16:00;

Achitarea - în ter-
men de 45 zile de la 
data facturii.

kg

75 900,00

10 813 458,00

P-2 Lipcani 63 700,00

P-3 Leova 77 700,00

P-4 Cricova 159 100,00

P-5 Cahul 29 600,00

P-6 Soroca 141 400,00

P-7 Rusca 54 000,00

P-9 Pruncul 101 100,00

P-10 Goian 7 000,00

P-11 Bălți 60 800,00

P-13 Chișinău 139 300,00

P-15 Cricova 102 000,00

P-16 Pruncul 31 800,00

P-17 Rezina 59 500,00

P-18 Brănești 127 300,00

TOTAL kg 1 230 
200,00 10 813 458,00

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:anastasia.ionel@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere protejate sau acesta poa-
te fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

R Nu 

□  Da 

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte adminis-
trative

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicita-
te se indică în lei moldovenești, cu două cifre zecimale după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată co-
respunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor 
erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura 
de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării 
informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare
Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Docu-
mentația standard - confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Docu-
mentația standard, Termenul de valabilitate - 90 zile  
din data limită de depunere a ofertelor - confirmat 
prin semnătură electronică;

Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei 
fără TVA

Completat  în conformitate cu Anexa nr.9  din Docu-
mentația standard - în original, emisă de o bancă co-
mercială; Termen de valabilitate să fie egal cu perioa-
da de valabilitate al ofertei – 90 zile din data limită 
de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe 
contul ANP

Specificații tehnice
Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Docu-
mentația standard – confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Specificații de preț
Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Docu-
mentația standard – confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Act care ar confirma calitatea/conformitatea/
inofensivitatea

copia originalului, confirmat prin semnătură elec-
tronică;

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin 
semnătură electronică;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe pri-
mul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la 
solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplini-
rea tuturor criteriilor de calificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara 
plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont – copie,  confir-
mată prin semnătură electronică;
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Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / ex-
tras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – co-
pie,  confirmată prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății impo-
zitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea cer-
tificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova – copie,  confirmată prin semnă-
tură electronică;

Certificat de conformitate/ calitate/ inofensivita-
te al materiei prime (făină de grâu)

Eliberat de organul abilitat - confirmat cu ștampila și 
semnătura participantului  și  semnat electronic;

Autorizaţie sanitară de funcţionare / sau con-
tractul

Eliberată de organul abilitat, copie, confirmat cu 
ștampila și semnătura participantului  și semnat 
electronic;

Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare al 
transportului auto

Eliberată de organul abilitat, copie, confirmată prin 
semnătură electronică;

Certificat privind confirmarea deținerii stocului 
de făină/grâu, necesar îndeplinirii contractului 
de achiziție pe o perioadă  de cel puțin 10 zile.

Copie, confirmată prin semnătura electronică a 
participantului;  

Certificat privind deținerea laboratorului ates-
tat pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calității sau contract de colaborare cu un 
asemenea laborator

Copie, confirmată prin semnătura electronică a 
participantului;  

Declarație privind confirmarea identității be-
neficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la ac-
tivităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Fi-
nanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie,  confirmată prin 
semnătură electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma con-
tractului (în cazul semnării contractului)

Se prezintă la atribuirea contractului, completat în con-
formitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard 
- emisă de o bancă comercială, confirmat prin semnă-
tură electronică; 

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă 
până la data de 31.12.2023. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anun-
țului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de 
intenție

17.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al Or-
ganizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

R Nu
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de 
Plante

IDNO 1006601003854
Adresa mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180, bir. 

1210
Numărul de telefon/fax 022-211-308; Fax: 022-210-455;
Adresa de e-mail ale autorității contractante info@cstsp.md; 
Adresa de internet ale autorității contractante www.cstsp.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sochircă Pavel 022-211-308; 

Brăileanu Eugeniu 060-501-051;
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.cstsp.md;

info@cstsp.md;

SIA RSAP: www.achiziții.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție Publică, pe lângă Ministerul Agri-
culturii și Industriei Alimentare

Obiectul principal de activitate - Testarea 
soiurilor de plante;

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură/litri
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re pozitie în parte)

1 09134200-9
Motorină EURO

(Carduri valorice)
15 500 L

Cifra cetanică min. 51

Aspect limpede și transparent 325 000.00

Suma totală fără TVA: 325 000.00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut.

mailto:info@cstsp.md
http://www.cstsp.md
http://www.cstsp.md
mailto:info@cstsp.md
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

27-28.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din  05.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi
IDNO 1007601009037
Adresa MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, 

com. Ţînţăreni, str. Ștefan cel Mare 3
Numărul de telefon/fax 0265 33 348, mob. 067214612
Adresa de e-mail ale autorității contractante primtintareni@yahoo.com
Adresa de internet ale autorității contractante http://tintareni.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei

 (pentru fiecare lot în par-
te)

1 45200000-9

   ”Crearea infrastruc-
turii sportive în satul 
Crețoaia, comuna Țîn-
țăreni, ca pentru un sat 
cu adevărat european”

1
Lucrări de construc-
ție 1 649 436,67

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice

mailto:primtintareni@yahoo.com
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție Tr. IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autori-
tate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o 
altă formă de achiziție comună)

Întreprindere municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparații 
capitale a sediului 
din str. Pușkin 62 Lucrări Conform Caietului de sarcini 2 980 748,46

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selec-

ție

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

August

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.6 din 10 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”
IDNO 1002600047080
Adresa Mun. Chișinău, 31 August 1989, 100
Numărul de telefon/fax 079634294 /022 234876
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@dcc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dcc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi ac-
cesată documentația de atribuire)

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea Lucrărilor 

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de construcție a 
bazinului de înot la lice-
ul teoretic „Natalia Ghe-
orghiu”, mun.Chișinău”

1 buc.

Lucrări de construcție a 
bazinului de înot la lice-
ul teoretic „Natalia Ghe-
orghiu”, mun.Chișinău”

25 833 333,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □x

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut X
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul IV, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □x

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-
Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Nișcani
IDNO 1007601007505
Adresa s. Nișcani, r. Călărași
Numărul de telefon/fax 024463236
Adresa de e-mail ale autorității contractante primarianiscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Petru Sorici, tel. 079333429
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

primarianiscani@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate publică locală nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1
Construcția estradei de 
vară și amenajarea teri-

toriului adiacent 
1 buc

2485710,00 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

mailto:primarianiscani@gmail.com
mailto:primarianiscani@gmail.com
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

După publicarea anunțului de intenție 
în BAP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □ nu se 
aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □ X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Finanțare din FNDRL – proiectul SATUL EURO-

PEAN

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 05.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret și Sport sectorul Rîșcani
IDNO 1007601009716

Adresa mun.Chișinău, Kiev 5a
Numărul de telefon/fax 022 44 53 87
Adresa de e-mail ale autorității contractante 022 44 13 29
Adresa de internet ale autorității contractante dets_riscani@mail.ru
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Negru Ludmila  tel: 022-44-53-87

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituţie de stat 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată, 
Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1

5 45400000-1 Lucrări de instalare a 
pavajului la IET nr.56 buc 1 Conform caietului de 

sarcini 166666,00

Lotul 2

2 45400000-1 Lucrări de reparație a 
acoperișului la IET nr.57 buc 1 Conform caietului de 

sarcini 250000,00

Lotul 3

6 45400000-1 Lucrări de instalare a 
pavajului la IET nr.66 buc 1 Conform caietului de 

sarcini 166666,00

Lotul 4

3 45400000-1
Lucrări de reparație a 
acoperișului pavilioanelor la 
IET nr.88

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 708333,00

Lotul 5

45400000-1
Lucrări de reparație a 
acoperișului (clădire) la IET 
nr.88

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 509166,00

Lotul 6

45400000-1
Lucrări de reparație a 
acoperișului (clădire) la IET 
nr.137

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 233333,00

Lotul 7

45400000-1 Lucrări de reparație a 
acoperișului la IET nr.196 buc 1 Conform caietului de 

sarcini 250000,00
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Lotul 8

7 45400000-1 Lucrări de schimbare a 
timplăriei la LT „A.Russo” buc 1 Conform caietului de 

sarcini 250000,00

Lotul 9

8 45400000-1
Lucrări de reparație 
a acoperișului la LT 
„G.Călinescu”

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 250000,00

Lotul 10

9 45400000-1
Lucrări de reparație 
a acoperișului la LT 
„M.Lomonosov”

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 333333,00

Lotul 11

10 45400000-1
Lucrări de schimbare 
a timplăriei la LT 
„M.Lomonosov”

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 291666,00

Lotul 12

11 45400000-1 Lucrări de reparație a 
acoperișului la LT „L.Blaga” buc 1 Conform caietului de 

sarcini 500000,00

Lotul 13

45400000-1
Lucrări de reparație 
a acoperișului la 
Gim.I.L.Caragiale

buc 1 Conform caietului de 
sarcini 183333,00

Valoarea estimativă totală: 4092496,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii 
în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul 
de intenție

- NFP

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □
Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1___din__10.10.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com. Pepeni
IDNO 1007601002315
Adresa s. Pepeni r-n Singerei
Numărul de telefon/fax 026242097
Adresa de e-mail ale autorității contractante Primarie.pepeni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rotaru Oleg 067550023
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Primaria.pepeni@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1
Sistem de canalizare și stației de 
epurare a unor obiective social 
culturale în com. Pepeni, r-l Sîn-

gerei

M3 Conform cerințelor caietului de 
sarcini 7757972,50

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10.10.2022

Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Primaria s.Svetlîi
IDNO 1007601004331
Adresa s.Svetlîi, str. Lenin,39
Numărul de telefon/fax 029862238, 029862236, 067205413
Adresa de e-mail ale entității contractante primaria-svetliy@yandex.ru
Adresa de internet ale entității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Basarab Anna, 068845473
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documenta-
ția de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoare-
le energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe 

pagina web a Agenției Servicii Publice

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autorita-
te centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o 
altă formă de achiziție comună)

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1

45
20

00
00

-9

Работы по устройству 
тротуара и подходов 

во дворы из 
брусчатки 40 мм по 

ул. Гагарина,

 с. Светлое

Conform 
caietului 
de sarcini

Cererea Ofertelor de preț
275 690,43 лея

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului - Lipsa 
restanților față de bugetul public na-
țional - se exclude operatorul care nu 
și-a îndeplinit obligaţiile de plată a 
impozitelor, taxelor și contribuţiilor 
de asigurări sociale în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în Re-
publica Moldova;

 2. Capacitatea de exercitare a activi-
tăţii profesionale – deținerea licenței 
sau autorizației de funcționare;

Criteriul de atribuire aplicat Preţul cel mai scăzut
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

1 luna

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

Nu se aplica

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

Rusă, romîna

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută) Nu cunoscută

Tipul procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de preț
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție 14.10.2022

I. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __3__din_11 octombrie 2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Nimoreni
IDNO 1007601009473
Adresa Satul Nimoreni, raionul Ialoveni
Numărul de telefon/fax 026832236/309
Adresa de e-mail ale autorității contractante nimoreniprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.nimoreni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Covali Andrei, 069191669  covandrei@mail.

ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA”RSAP”

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Administratie Publica Locala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45212200-8 Lot. 1 Constructia Com-
plex Sportiv Nimoreni Conform caietului de sarcini

7916666.66 lei

2 37000000-8 Lot. 2 Echipament si 
inventar sportiv Conform caietului de sarcini 333333.33 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu X

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1Experienta de minim 5 ani de zile in domeniul con-
structiilor civile si sociale.

2Capacitatea economica si financiara

3Lipsa prezentei in lista de interdictie a operatorilor 
economici.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

11 octombrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.15 din   07.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
Localitate mun. Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon/fax 0230 220 58;  22088 /0230 22098
E-mail crsoroca@gmail.com
Adresa de internet WWW.soroca.md
Persoana de contact Stavița Galina
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Autoritate a administrației publice locale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       

Servicii  +     

Lucrări  
Obiectul de achiziție Servicii de supraveghere tehnică (responsabil teh-

nic) pentru lucrări - 2 loturi.
Anunțul de participare Nr. 21060918, ocds-b3wdp1-MD-1659349223641

Data publicării: 01.08.2022
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21060918 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică 
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Nr. oferte primite Total:  2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  2
De la operatori economici dintr-un alt stat:  nu
Pe cale electronică:  prin SIA RSAP

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 15 din 22.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL ”Aldicons”
IDNO 10036070005893
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Drochia, str.Sfatul Țării 25/40, tel. 069494075

Întreprindere mică sau mijlocie Da  +      Nu            
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu +      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1   LOTUL 1

Servicii de supraveghere 
tehnică (responsabil tehnic) 
la obiectul ”Reparatia capi-
tala a drumului public local  
L83  R14  Oclanda  Cre-
menciug R14 (s.Oclanda)”   
2022-2025 

71500000-3  Conform caietului 
de sarcini

nr.11 din 
02.09.2022

35 998,80

LOTUL 2

Servicii de supraveghere 
tehnică (responsabil teh-
nic) la obiectul  ”Reparație 
capitală a drumului public 
local L89 Soroca - Holoșni-
ța - Grigorăuca (s. Iorjnița)”  
2022-2025.

71500000-3  Conform caietului 
de sarcini

nr.12 din 
02.09.2022

17 998,80

Total 

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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4. Alte informații: 

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu +       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu  +       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.67  din 01.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □ x 

Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de amenajare a fundații-
lor la locurile de joacă

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1658216220761
Data publicării: 19.07.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658316457348

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ x

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 67 din 19 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1.

Denumire „Standard Impex” SRL

IDNO 1011600008216

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

str. Ion Creangă, 9, ap. 1
mun. Chișinău
 Tel.: 069293434  
e-mail: vadik2003@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea lucrărilor 
de amenajare a fundații-
lor la locurile de joacă

 45200000-9 1,00 52-CA/22 din 

12 septembrie   
2022

519 972,86

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □     x   

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □      x  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14 din 01.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ x       
Servicii □       
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Achiziționarea utilajelor pentru salubrizare și des-
zăpezire

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1644850214175
Data publicării: conform SIA RSAP
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1644850214175 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ x

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644850214175
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644850214175
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644850214175
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 14 din 10 martie 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1.

Denumire „Ozonteh-Impex” S.R.L.

„Tehnolider” S.R.L.
IDNO 1011600000140;

1004605005324
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

1) or. Strășeni, șos. Chișinău, 69,

e-mail: ozonteh@gmail.com

2) mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 9/8 A

mig.damicom@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1

 Remorcă 43200000-5 3 buc.

10-CA/22 din 

25 martie 2022 511 200,00

2 Buldoexcavator 43200000-5       1 buc 16-CA/22 din

18 aprilie 2022

1 554 960,00

3 Miniîncărcător

Cupă 4 în 1

Perie cu cuplare hidraulică

la utilaj tip miniîncărcător

Sărăriță cu cuplare hidraulică la 
utilaj tip miniîncărcător

Utilaj de spălat cu presiune 
cu cuplare hidraulică la tip 
miniîcărcător

43200000-5

       5 buc

9-CA/22 din

25 martie 2022

8 250 990,00

5 buc

5 buc

5 buc

2 buc

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
 

mailto:ozonteh@gmail.com
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □     x   

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □      x  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.45  din 01.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       
Servicii □       
Lucrări □ x 

Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare a platformelor pentru colec-
tarea deșeurilor

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1- MD-1652945282771

Data publicării: 19.05.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658316457348

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ x

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 45/1 din 25 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire „Pro Tron Media” SRL

IDNO 1011600007699  

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

str. Kiev, 8/1, of. 58

mun. Chișinău

 Tel 069997715

e-mail: decoratii.md@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de amenajare a 
platformelor pentru co-
lectarea deșeurilor

 45200000-9 1,00 36-CA/22 din 

01 august   2022

4 352 788,46

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □     x   
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □      x  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 17 din 01.09. 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □ x      
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Elaborarea documentației de proiect pentru obiectul 
„Reconstrucția scuarului din str. Maria Drăgan”

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1645107644707
Data publicării: conform SIA RSAP
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1645107644707

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ x

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646650883431
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 17 din 14 martie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

1.

Denumire „Geotech P” S.R.L.

IDNO 1014600026204

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. M. Costin, 7,
Tel.: 022 56 30 14
e-mail: btender1@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de elaborare a docu-
mentației de proiect pentru 
obiectul „Reconstrucția scuaru-
lui din str. Maria Drăgan”

71200000-0         1 buc 7-CA/22 din 

21 martie 2022

 590 911,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □     x    

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □      x  

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:btender1@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.27 din 01.09. 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală și amenajare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax 022 24 25 01, 022 22  01 72
E-mail achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ x       
Servicii □       
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Achiziționarea sărărițelor
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1647508670317

Data publicării: conform SIA RSAP
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1647508670317 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ x

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: x
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 27 din 12 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

1.

Denumire „HIDROINPEX” S.R.L.
IDNO 1003607005170
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Soroca, str. V. Stroescu, 118a 

Tel.: 078300200 

e-mail: hidroinpex@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Sărărițe atașabile (tip remorcă
Sărărițe (cu fixare pe tractor)

43200000-5         10 buc
         5 buc

17-CA/22 din 
18 aprilie 2022 2 310 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu □     x   
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □      x  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:hidroinpex@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii.publice.usm@gmail.com
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrărilor de reconstrucție a sistemului de canalizare din str. 

A.Mateevici. nr. 60, mun. Chișinău
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1655467399766

Data publicării: 17.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655467399766?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ Nu se aplică

Sistem dinamic de achiziții □ Nu se aplică

Licitație electronică □ Nu se aplică
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655467399766
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655467399766?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655467399766?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
17 din 03.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL „Vega Total”
IDNO 1018600014632
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Str-la Studenților 2/4, ap. (of.) 114, MD-
2020

Telefon: 078166897/078828908

Email: vegatotal@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reconstrucție a sistemu-
lui de canalizare din str. A.Matee-
vici. nr. 60, mun. Chișinău

45300000-0
1 buc. Nr. 24  din 

10.08.2022 380 072,51

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante nu se aplică

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii 
de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45300000-0
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii.publice.usm@gmail.com
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Materiale de construcție (repetat)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655471314759

Data publicării: 17.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655471314759?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655471314759
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655471314759?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655471314759?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 14 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL „Anserglob”
IDNO 1011600035861
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/1, ap. 14, MD – 2064

Telefon: 069189252

Email: anserglob@rambler.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 1 

(amestec uscat, finiș amestec us-
cat, adeziv)

44100000-1 amestec uscat – 
225 buc.; 

finiș amestec uscat 
– 80 buc.; 

adeziv – 80 buc.

Nr. 25 din 
22.08.2022 34 968,00

TOTAL 34 968,00

Denumire Î.I. „Caliga Valeriu”
IDNO 1003609006702
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Mun. Ungheni, str. Lacului 3, MD-3601

Telefon: 060680800

Email: carbunemd@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 2 

(Plasa sudata pentru armare)

44100000-1
80 m2 Nr. 26 din 

22.08.2022 4 502,40

TOTAL 4 502,40
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Denumire SRL „Manticora”
IDNO 1011600002683
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3, ap. 88, MD-2075

Telefon: 069922997

Email: manticora.srl@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 11 

(Vopsea pe bază de latex acrilic)

44100000-1 1 880,00 
kg

Nr. 27 din 
22.08.2022 49 632,00

TOTAL 49 632,00

Denumire SRL „Deniadi”
IDNO 1003600022839
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Șoseaua Muncești 161/1, MD-2002

Telefon: 022639971/079577288

Email: deniadi_nataly@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr. 12 

(Vopsea pe bază de latex acrilic)

44100000-1
1 000,00 kg Nr. 28 din 

22.08.2022 33 540,00

TOTAL 33 540,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante nu se aplică

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concuren-
tului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 15 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii@usm.md
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autorita-
te centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  
Servicii □

Obiectul de achiziție Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul 
Central

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657875394673
Data publicării: 15.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657875394673

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 22 din 12.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „VMS-COMPANIE” SRL
IDNO 1006602003242
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Bălți, MD-3100, str. Fiodor Dostoevschi, 16, ap. 45 

e-mail: vmscompanie@gmail.com; telefon: 069371044
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Mobilier pentru sala de curs Regina 
Maria, bir. 137, Blocul Central

39100000-3
126 buc

Nr. 29 din 

26.08.2022
942 000,00

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante nu se aplică
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concuren-
tului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:vmscompanie@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii@usm.md
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □

Servicii □
Obiectul de achiziție Mobilier pentru sala destinată Centrului „Eugeniu Coșeriu” 

bir. 434, Blocul nr. 3, USM
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657008865472

Data publicării: 05.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657008865472

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 21 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „Goliat-Vita” SRL
IDNO 1002611000904
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Comrat, UTA Găgăuzia, MD-3801, str. Lenin, 11/A

e-mail: goliat-vita@mail.ru; telefon: 069600548
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Mobilier pentru sala destinată Centrului „Euge-
niu Coșeriu” bir. 434, Blocul nr. 3, USM

39100000-3
114 buc

Nr. 23 din 

09.08.2022
198 958,00

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante nu se aplică

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concuren-
tului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:goliat-vita@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 11 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii@usm.md
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Tehnică pentru sala de curs nr. 137, Regina Maria
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656945826914

Data publicării: 04.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656945826914

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 20 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „Genial Invest” SRL
IDNO 1018600000851
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, MD-2023,  

str. Otovasca 21/M, ap. 11

e-mail: info@avpro.md 

telefon: (022) 852255; 060188823
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1
Tehnică pentru sala de curs nr. 137, 

Regina Maria

32300000-6 21 buc

3 set

1 serv

Nr. 22 din 

09.08.2022
885 930,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante nu se aplică
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concuren-
tului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:info@avpro.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.15/2022 din 06.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS-0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 

serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.
achizitii@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în 
cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de 
educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III 
al a. 2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun. Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653907932591

Data publicării: 30/05/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653907932591?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică R

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653907932591?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653907932591?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-15/2022 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL „Alim-Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15
alim.total@mail.ru                   tel. 37369774579

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lotul – 1 Cartofi 03212100-1 13 000 kg Nr. 120
30.06.2022 202 650,00

2 Lotul 2 - Varză albă proaspătă 03221400-0 10 000 kg

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire SRL „Nobil Prest”
IDNO 1010600021038
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ 
pagina web)

MOLDOVA, or.Chișinău, str. Prunului, 19/1
 nobilprest@mail.ru             tel. 0 22 843370 

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau 
altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1 Lotul –3 Morcov proaspăt 03221112-4 7 000 kg
Nr. 121

30.06.2022 179 910,00
2

Lotul – 8 Mere, categoria 
„Extra”, culoarea b 03222321-9 15 000 kg

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:nobilprest@mail.ru
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Denumire SRL „Sinagro Comerț”
IDNO 1008602005066
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ 
pagina web)

MOLDOVA, or.Sîngerei, str.Independenței, 14
sinagrocomert@gmail.com          tel. 68241525

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau 
altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lotul – 4 Sfeclă roşie proaspătă 03221111-7 7 000 kg

Nr. 122
30.06.2022 248 230,002

Lotul – 5 Ceapă proaspătă, 
calitatea întîi 03221113-1 6 000 kg

3
Lotul – 7 Ardei graşi, categoria 
„Extra” 03221230-7 10 000 kg

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 

Denumire SRL „Dant-Agro”
IDNO 1003609001903
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, r-l Ungheni, s.Pîrliţa
feder-79@mail.ru     tel. 69525556

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1
Lotul – 6 Ouă categoria A,
Greutate M 03142500-3 150 000 buc. Nr.123

30.06.2022 270 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

mailto:sinagrocomert@gmail.com
mailto:feder-79@mail.ru
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4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.17/2022 din 06.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipu-

blice@gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □       

Obiectul de achiziție (repetat) Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a 
Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1654671299793

Data publicării: 08/06/2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654671299793?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică R

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 1

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654671299793?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654671299793?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-17/2022 din 23.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL „Lilitec-Prim”
IDNO 1002600034332
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

mun.Chișinău,  str.G.Маdаn, 87/7

 lilitecprim@mail.ru   tel. 022527741 079627741

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclu-

siv TVA

1 Lotul № 26  Priză 44100000-1 1 lot

Nr. 110

23.06.2022

1 240,00
2 Lotul № 27  Întrerupător 44100000-1 1 lot 1 200,00

3 Lotul № 28  Cablu electric 44100000-1 1 lot 26 240,00

4 Lotul № 31 Starter 44100000-1 1 lot 169,75

Total 28 849,75

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu R        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:lilitecprim@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.18/2022 din 06.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS-0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 

serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.
achizitii@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □       

Obiectul de achiziție (repetat-2) Materiale de construcții, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656482838544
Data publicării: 29/06/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656482838544?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică R

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///C:/Users/works/Documents/BAP/BAP%20nr.81%20din%2014.10.2022/Anunturi%20de%20atribuire/../../../Setevaia/1. E-LICITAȚII/3 DGASPF/Servicii hoteliere 2022 - NFP/www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653910743203?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.DAC-18/2022 din 27.07.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL „Delta Forța Securitate”
IDNO 1004600034314
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, or.Durlești, str. G.Asachi, 17 
cernobrovciucvasile@yahoo.com   tel. 078610420

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1 Lotul № 1 Vopsea 44100000-1 1 lot

Nr. 155
03.08.2022

226 984,20
2 Lotul № 2  Grund 44100000-1 1 lot 536,40

3 Lotul №3 Cuie 44100000-1 1 lot 300,00

4 Lotul № 4  Var, ciment, nisip 44100000-1 1 lot 61 117,01

5 Lotul № 7 Șuruburi 44100000-1 1 lot 1 437,60

6 Lotul № 8 Piulițe, buloane, furtunuri 44100000-1 1 lot 16 080,00

7 Lotul № 9 Robinete 44100000-1 1 lot 6 454,80

8 Lotul №10 Armartura 44100000-1 1 lot 4 752,00

9 Lotul №11 Foi de ardezie 44100000-1 1 lot 12 852,00

10 Lotul №12 Tuburi 44100000-1 1 lot 34 704,00

11 Lotul №13 Linoleum 44100000-1 1 lot 8 640,00

12 Lotul №15 Foi de zinc, foi oțel inox 44100000-1 1 lot 21 168,00

13 Lotul № 16 Colț din fier 44100000-1 1 lot 7 344,00

14 Lotul №17 Baterie de lavoar 44100000-1 1 lot 4 560,00

15 Lotul №18 Mecanism pentru rezervor 44100000-1 1 lot 2 106,00

16 Lotul №19 Scaun WC 44100000-1 1 lot 34 740,00

17 Lotul №20 Pictura cu plasă 44100000-1 1 lot 3 060,00

18 Lotul №21 Lavoar cu piedesal 44100000-1 1 lot 3 888,00

19 Lotul №22 Pensule, rulou 44100000-1 1 lot 12 644,40

Total 463 368,41

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

\\250-2\Setevaia\1. E-LICITAȚII\1 DÎTS\(REPETAT 2) Materiale de construcții\cernobrovciucvasile@yahoo.com
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 Denumire ÎCS „ Acseal Gaz” SRL
IDNO 1006600022416
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișințu, str.Padurii 13 
 magazin@sudura.md  tel. 068003234

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1 Lotul № 26 Electrozi 44100000-1 1 lot
Nr. 156

03.08.2022

9 500,00

Total 9 500,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu R        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

\\250-2\Setevaia\1. E-LICITAȚII\1 DÎTS\(REPETAT 2) Materiale de construcții\magazin@sudura.md
mailto:contestatii@ansc.md


60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE 
Nr.21/2022 din 06.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 

serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.
achizitii@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             
Servicii □       
Lucrări □       

Obiectul de achiziție Tehnica de calcul, de multiplicare și echipamentul 
de birotică, conform necesităților DÎTS a Primăriei 

mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658151234654

Data publicării: 18/07/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658151234654?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică R

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.DAC-21/2022 din 09.08.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL „BTS Pro”
IDNO 1008600061565

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1. E-LICITAȚII\3 DGASPF\Servicii hoteliere 2022 - NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658151234654?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658151234654?tab=contract-notice
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, str. Creangă Ion, 6/V,
bg@bts.md  tel. 078499740 

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1
Lotul № 1  Monobloc
conform necesităților
LT “L.Blaga”

30000000-9 1 lot

Nr. 164
16.08.2022

249 600,00

2
Lotul № 3  Laptop
conform necesităților
LT “G.Coșbuc” 

30000000-9 1 lot 93 588,00

3
Lotul №7  Imprimantă
conform necesităților
DITS 

30000000-9 1 lot 7 117,50

Total 350 305,50

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

 Denumire SRL „Progresor-Grup”
IDNO 1013602002784
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Bălţi, str. A. Babinski, 6,
anastasovici@gmail.com  progresorgrup@gmail.com  
tel. 069190018

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, 

inclusiv TVA

1

Lotul № 4 Set de Camere Video
conform necesităților
LT “G.Coșbuc” 30000000-9 1 lot

Nr. 165
16.08.2022

35 450,40

2

Lotul № 5  Sistem interactiv de 
prezentare (compus din tabla interactiva,  
videoproiector si brat de  sustinere 
videoproiector)
conform necesităților
Gimnaziul .I.Cuza

30000000-9 1 lot 28 857,60

Total 64 308,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

 Denumire SRL „Genial Invest
IDNO 1018600000851
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chișinău, str.Otovasca 21M, ap.11,
genialinvest.md@gmail.com  tel. 060188823

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

mailto:bg@bts.md
mailto:anastasovici@gmail.com
mailto:progresorgrup@gmail.com
mailto:genialinvest.md@gmail.com
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Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:
Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul № 2 Sistem interactiv conform 
necesităților LT “G.Coșbuc” 30000000-9 1 lot

Nr. 166
16.08.2022 171 810,00

Total 171 810,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu R        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.19/2022 din 06.09.2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DGASPF a Primăriei mun. Bălți

Localitate mun. Bălți

IDNO DGASPF – 1008601000031

Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1

Număr de telefon/fax DGASPF-0231-63405;SAP– 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.ru

Adresa de internet www.balti.md

Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de partici-
pare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

art.128 al HG nr.599 din 12.08.2020

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii R       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii iunie 2022, 
conform necesităților DGASPF a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: 202218624 NFP

Link: https://-

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică:-

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\sectia@mail.ru
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.DAC-19/2022 din 30.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎM  „Hotelul ”Bălți”
IDNO 1002602004012
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1

hotelbalti@mail.ru                            tel. 069721118
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Servicii hoteliere pentru refugiați pe perio-
ada lunii iunie 2022, conform necesităților 
DGASPF a Primăriei mun.Bălți

55100000-1 1 serviciu
Nr. 46

30.06.2022
1 004 484,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concu-
rentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:hotelbalti@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6825  din 07 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația Publică deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

Licitația Publică deschisă

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □  V    

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de tratament balneosanatorial pentru tri-

mestrul IV al anului 2022  pentru persoanele asigu-
rate și veterani

Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1659532679283-
EV-1659533152626
Data publicării: 03/08/2022 16:25
Link-ul: licitatie.md/achizitii/38459/servi-
cii-de-tratament-balneosanatorial-pentru-trimes-
trul-iv-al-anului-2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □ V

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □  Nu V
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Nr. oferte primite Total: 2(două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0(zero)
Pe cale electronică: 2(două)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
Nr. 42 din 26 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Bucuria-Sind”
IDNO 1004600038758
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

                                mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, 
str. Balneară, 1.                                          

           Telefon: (022)-314-567
                                bucuriasind@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  V     
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □   V    

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □     V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Preț 
unitar 
al unui 
bilet lei 
fără TVA

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr.1„Pentru trata-
mentul maladiilor apa-
ratului respirator” 

85000000-9 59 7440,00 Nr.1454.09/22 
din 02.09.2022 438960,00

Loturile atribuite veterani:

Nr. 
crt. Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitatea 

totală

Preț unitar 
al unui bi-
let lei fără 

TVA

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr.2„Pentru tra-
tamentul maladiilor 
aparatului respirator” 

85000000-9 115 9300,00 Nr.1453.09/22 
din 02.09.2022 1069500,00
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Denumire Sanatoriu SRL ”Struguraș”

IDNO 1003600104801

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

                                              rn. Dubăsari, com. Cocieri 
                    Telefon: (0248) 92-2-52

struguraș@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □  V     

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) Da □       Nu □   V    

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu □     V

Loturile atribuite asigurați:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitatea 
totală

Preț unitar 
al unui bilet 
lei fără TVA

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr.1 „Pentru tra-
tamentul maladiilor 
aparatului respirator” 

85000000-9 25 6640,00
Nr.1456.09/22 

din 
02.09.2022

166000,00

Loturile atribuite veterani:

Nr. 
crt. Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitatea 

totală

Preț unitar al 
unui bilet lei 

fără TVA

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Lotul nr. 2  „Pentru trata-
mentul maladiilor aparatu-
lui respirator”

85000000-9 70 8300,00
Nr.1455. 

09/22 din 
02.09.2022

581000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu □ V       
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) 
la care se referă anunțul respectiv

Nu □        V
Data (datele) și referința (referințele) pu-
blicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante Nu sunt
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concu-
rentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 
al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6369 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preț
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □   Servicii □    Lucrări □ V

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă la CTAS Că-
ușeni, str. A. Mateevici, 9

Anunțul de participare Nr: ID ocds-b3wdp1-MD-1657777488216-
EV-1657778634164
https://e -l ic itatie.md/achizit i i/37822/lucrar i-
lor-de-reparatie-curenta-la-ctas-causeni   
Data publicării: 14/07/2022  09:03

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 3 (trei)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3 (trei)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 3 (trei)

https://e-licitatie.md/achizitii/37822/lucrarilor-de-reparatie-curenta-la-ctas-causeni
https://e-licitatie.md/achizitii/37822/lucrarilor-de-reparatie-curenta-la-ctas-causeni
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru 37 din 10.08.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Quantis Eco”
IDNO 1021600022826
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

mun.Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă 23/16, of. 
5

Telefon: 068905131

 e-mail: office@quantis.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V        Nu □ 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □           Nu □   V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. 
lo-
tu-
lui

Denumirea lucrării Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

1 Lucrări de reparație curentă la 
CTAS Căușeni, str. A. Mateevici, 9 45400000-1 1

Nr.1363.08/22

din

18.08.2022

238 874,57 286 649,48

Valoarea contractului fără TVA, lei 238 874,57
Valoarea contractului cu TVA, lei 286 649,48

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □ V

Da 

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □  V
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu sunt

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va re-
mite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 28/22 din 08.09.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000783
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax 022 25-41-05; 022 25-41-73, 022 72-80-47
E-mail serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet -
Persoana de contact Mariana Boghii

(022-25-41-73 mariana.boghii@mai.gov.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Serviciu public cu statut de direcție din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistența 
medicală primară, specializată de ambulator, spitali-
cească și servicii medicale de înaltă performanță pen-
tru angajații și personalul pensionat al Ministerului 
Afacerilor Interne

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări  V       
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a unui garaj pentru parcarea și 

deservirea mijloacelor de transport

Anunțul de participare Nr:    

ocds-b3wdp1-MD-1659429604189
Data publicării: 03.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21058687/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659429604189


71

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 26/22 din 26.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire “Alexidar Grup”
IDNO 1012600031745
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD 2072, mun. Chișinău, com.Băcioi, str.Garofi-
ței 9, alexidargrup@gmail.com  

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lucrări de construcție a unui 
garaj din construcții ușor de-
montabile pentru parcarea și 

deservirea mijloacelor de trans-
port a SM al MAI

 45200000-9 1 lucrare 231/22 din 
08.09.2020

1 954 795,76

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu V        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu V        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:alexidargrup@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


73

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr   1    din 17.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1013620002195

Adresa mun. Chișinău, str. Hristo –Botev 2

Număr de telefon/fax 022- 76-78-59; 022-77-77-03;

E-mail 022- 77-77-07

Adresa de internet liceulrepublicansportiv@mail.ru

Persoana de contact www.lirps.md

Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
o altă formă de achiziție comună)

Instituție de învățământ

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

	Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: 21059259   

Data publicării: 30.06.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1656589719836

Criteriul de atribuire utilizat 	Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 19
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 19

mailto:liceulrepublicansportiv@mail.ru
http://www.lirps.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.     1    din 05.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/

administratorii
1 Adrika SRL 1014600026086 Covas Adrian
2 Dorianis&Co SRL 1003601001929 Buga Stepan
3 SRL Alim Total 1014600000912 Falinciuc Cristina
4 SRL Prodagrtrade 1014600029375 Ceapă Victor
5 SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana
6 SRL Meltan 1018600003955 Melnic Tatiana
7 SC IDEEA-PRIM SRL 1004600059850 Gore Anatolie
8 SC Villa Prodotti S.R.L 1016600007719 Agrici Alexei
9 SRL Floreni 1002601002055 Știrbul Alexei

10 SRL Avt Lux Com 1014600040053 Mușet Dumitru
11 SRL Viocris Impex 1006600032107 Ciobanu Aureliu
12 SA Fabrica de unt Florești 1003607011922 Grigoraș Andrei
13 SA Augur Perla 1002600047714 Blaga Adriana

 
Loturile atribuite:

Denumirea opera-
torului  

economic

Numărul 
și data 

contractului/ acordu-
lui-cadru

Cod CPV
fără TVA

Valoarea contractului Termen de valabili-
tate al contractului/

acordului-cadruinclusiv TVA

Adrika SRL 29 17.08.2022 15800000-6 156112,50 168592,50 31.12.2022

Dorianis&Co SRL 30 17.08.2022 15800000-6 41140,00 44431,20 31.12.2022

SRL Alim Total 31 17.08.2022 15800000-6 383547,25 433070,50 31.12.2022

SRL Prodagrtrade 40 17.08.2022 15800000-6 52126,39 57465,00 31.12.2022

SRL Baguette 38 17.08.2022 15800000-6 172699,50 201221,50      31.12.2022

SRL Meltan 32 17.08.2022 15800000-6 149123,70 175994,00 31.12.2022

SC IDEEA-PRIM SRL 33 17.08.2022 15800000-6 6300,00 6804,00 31.12.2022

SC Villa Prodotti S.R.L 34 17.08.2022 15800000-6 20384,00 24460,80 31.12.2022

SRL Floreni 35 17.08.2022 15800000-6 205500,00 246600,00 31.12.2022

SRL Avt Lux Com 35 17.08.2022 15800000-6 201000,00 228000,00 31.12.2022

SRL Viocris Impex 36 17.08.2022 15800000-6 74480,00 89376,00 31.12.2022

SA Fabrica de unt 
Florești 37 17.08.2022 15800000-6 546091,00 601135,00 31.12.2022

SA Augur Perla 39 17.08.2022 15800000-6 4219,58 5063,50 31.12.2022

 
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

	Nu         

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 26.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600071952
Adresa str. A. Pușkin, nr. 22, et. 3
Număr de telefon/fax 069390006
E-mail inga.bratetchi@moldpres.gov.md
Adresa de internet www.moldpres.md
Persoana de contact Bratețchi Inga
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție Publică, editarea „Monitorului Oficial al Repu-
blicii Moldova”, producerea și difuzarea informației, infor-
marea opiniei publice din țară și de peste hotare asupra 
politicii de stat și activitatea curentă a autorităților publi-
ce din R. M., prestarea serviciilor editoriale, poligrafice și 
de publicitate, producerea și comercializarea materialelor 
foto și video.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Mol-

dova pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660733170765

Data publicării: 17.08.2022
Link-ul:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660733170765?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637657086380
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: da 
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractului de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 5 din 02.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.S. Editura „Universul”
IDNO 1003600077839 
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

RM, MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, nr. 
45; 

nr. tel.: 069679101;

e-mail:editura.universul@gmail.com; aleaba-
tir@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

1 Lot 1. 

Servicii de tipar al Monitorului Oficial al 
Republicii Moldova pentru anul 2022 – l. 
română

79800000-2 tiraj 1650 
exemplare 

per variantă

(38 variante) Nr.3

din

12.09.2022

800 000,002 Lot 2. 

Servicii de tipar al Monitorului Oficial al 
Republicii Moldova pentru anul 2022 – l. 
rusă

79800000-2 tiraj 500 
exemplare 

per variantă

(38 variante)
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:editura.universul@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.07/ LP  din 23.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul National al Viei și Vinului

Localitate RM, mun. Chișinău

IDNO 1013620012945

Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării,59

Număr de telefon/fax +373 60012327

E-mail -

Pagina web oficială ccebotari@wineofmoldova.com

Persoana de contact -

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Institut ia Publica Oficiul National al Viei și Vinului

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este o instituție 
publică, organizată printr-un parteneriat public-privat 
în domeniul implementării de politici în industria viti-
vinicolă.

Instituția a fost concepută după modelul unor institu-
ții similare în domeniul vitivinicol din principalele țări 
producătoare de vin ale lumii. ONVV a fost constituit 
prin Hotărârea de Guvern nr. 725 din 16 septembrie 
2013, iar aplicarea nemijlocită a politicilor sectoriale a 
demarat în aprilie 2014

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Servicii de închiriere corturi pentru vinării în cadrul sărbă-
torii ”Ziua Națională a Vinului, anul 2022”

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii □

Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658749062371

Data publicării:
Link:

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  S.C. “Media Show Grup”
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: ccebotari@wineofmoldova.com

Si MTender
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.07/LP din 25 august  2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.C. “Media Show Grup” SRL 

IDNO 1006600025484

Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Chișinău, Str. Petricani 17, MD-2059

+(373 22) 83 85 39

info@mediashowgrup.com

https://mediashowgrup.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

LEI
1 Servicii de închiriere corturi pentru vinării în 

cadrul sărbătorii ”Ziua Națională a Vinului, anul 
2022”

79341400-0 1 serviciu 07/LP 
21.09.2022

597 999,99

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:ccebotari@wineofmoldova.com
tel:+(373%2022)%2083%2085%2039
mailto:info@mediashowgrup.com


81

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 90/22 din 06.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a 
Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 

E-mail
dumitru.negoita@army.md

tatiana.marian@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ

TATIANA MARIAN
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru Bunuri  

Obiectul de achiziție Articole textile, pentru necesităţile Armatei Naţionale în 
anul 2022

Anunțul de participare

 

 

ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
Data publicării: 16.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655383256118?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate - 

Nr. oferte primite

Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

mailto:dumitru.negoita@army.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.135/22 din 23.08.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui, după cum urmează:

Denumire ÎI „Popozoglo R.A.”
IDNO 1004611000023

Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

MD-3802, or. Comrat, Republica Moldova

Tel: 067329411;

e-mail: stopal-1971@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ m/l. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Cearșaf din bumbac 39512100-5 9000 unit.
14/649 din 06.09.2022

768420,00
2 Față de pernă 39512500-9 9000 unit. 210060,00
3 Pernă 39516120-9 4000 unit. 279360,00

Suma totală a contractului ÎI „Popozoglo R.A.” 1257840,00

Denumire SC „Triomac” SRL
IDNO 1006606001224

Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

RM MD-3505 or. Orhei, str. Stefan cel Mare 3, ap. 16

Tel: 022 876 233; 022 876 236

e-mail: victoria.mitcul@scop.md    

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ m/l. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Ștergar de bumbac 39514100-9 9000 unit. 14/650 din 06.09.2022 209388,00



84

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Denumire SA „Universcom”
IDNO 1002600037377

Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

RM mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Tel: 069170311; 022-294855

e-mail: universcom@universcom.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ m/l. Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Saltea 39510000-0 2000 unit.
14/651 din 06.09.2022

634800,00
2 Pătură din semilână 39511100-8 2000 unit. 984000,00

Suma totală a contractului SA „Universcom” 1618800,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu       

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:  -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 154/22AA din 07.09.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de înlocuire a geamurilor edificiului SCT 
Criuleni din str. 31 August 1989, nr. 139, or. Criuleni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658232983190
Data publicării: 19.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658232983190?tab=contract-noti-
ce

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2 (două)

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 331/22 din 18.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire SC „Modeaon-Impex” SRL
IDNO 1003600084334
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Republica Moldova, MD-2023, mun. Chișinău, str. 
Uzinelor, nr. 12 a; 079533313, modeaon-impex@
mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

1

Lucrări de înlocuire a 
geamurilor edificiului SCT 
Criuleni din str. 31 August 
1989, nr. 139, or. Criuleni

SC „Modeaon-Im-
pex” SRL 45400000-1 -/- Nr. 962 din 

07.09.2022 193 716,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 din 29.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Viorica Ursu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de 
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și 
exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de pro-
tecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe dru-
murile publice naționale.

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657181503101
Data publicării: 07.07.2022
https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-
MD-1657181503101 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: +

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1657181503101
https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1657181503101
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr: ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 din 18.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. “Rutador”

IDNO 1004600021987

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău , str. Florilor  32/1, MD-2068

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de instalare și montare a para-
petelor metalice de protecție deform-
abile de tip semigreu cu stâlpi și acce-
sorii pe drumurile publice naționale.

45200000-
9

1      10/01-
05/261

din

29.08.2022

6 600 001,12

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) 
la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax 022-205-221
E-mail achiziții@usmf.md
Adresa de internet www.usmf.md
Persoana de contact Mariana Ciorba
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Echipament medical pentru activitatea științifică
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657627088831

Data publicării: 12.07.2022
L i n k - u l : h t t p s : / / a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n -
der/21059884/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657627088831
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție :

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 42 din 03.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ”Ecochimie” SRL  
IDNO 1002600052156
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, of. 85

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Microscop medical bio-
logic profesional

33100000-1
1 buc

71 din 
15.08.2022 93 120,00

2. Balanța analitică 1 buc 19 200,00

Denumire ”Tehoptimed” SA
IDNO 1003600087162
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 19/a

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

4. Negatoscop 33100000-1
15 buc

70 din 
15.08.2022 100 125,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.03 din 07.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

Localitate or. Nisporeni

IDNO 1007609005770
Adresa or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă 40

Număr de telefon/fax 0264 -2-34-72

E-mail cs.nisporeni@ms.md

Adresa de internet
Persoana de contact Lupu Veronica, 078877306, nicalupu2@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Prestator public de servicii medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Conform legislației in vigoare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri□
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție ,,Cărbune pentru perioada rece a anului 2022-2023 (repe-
tat)”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659617916169
Data publicării: 04.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21061120/
lot/11593108/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică□

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659617916169
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.05  din  24.08. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Tincomerț Invest SRL
IDNO 1021600008549

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

r.Ocnița, Str. Ion Creangă 33 ap.42, tel. 067700999, 
tincomertinvest@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot nr. 1 Cărbune pentru perioada 
rece a anului 2022-2023 (repetat)

09111100-1 55 tone Nr. 89 din 
30.08.2022 660000lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 22.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante PRIMARIA SATULUI RĂUȚEL
Localitate satul Răuțel
IDNO 1007601002717
Adresa str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 143, s. Răuțel, Fălești
Număr de telefon/fax 025954238; 067389124
E-mail primaria.rautel@gmail.com
Adresa de internet www.primaria-rautel.md
Persoana de contact Viorica Tcaciuc, 067389124, viorica.tcaciuc@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

 Lucrări X

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a sistemelor de aprovizionare cu 
apă a satului Răuțel

Anunțul de participare Nr.: 21062217

Data publicării: 30.08.2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1661351546506

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț X
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total:  2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:  2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

mailto:primaria.rautel@gmail.com
http://www.primaria-rautel.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 3 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”URALIS”
IDNO 1012600018926
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD2012, mun. Chișinău, str. Armenească 13/A

srluralis@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da X      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de construcție a siste-
melor de aprovizionare cu apă 
a satului Răuțel

4520000-9 1 unitate Nr. 78 din 
22.09.2022

11617584,5

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 105/22 din  26.09.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1021601000115
Adresa Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 268 809
E-mail diana.cucereanu@social.gov.md   
Adresa de internet www.social.gov.md 
Persoana de contact Diana Cucereanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

În temeiul art.56 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice, art.128 alin. (2) din 
HG nr.599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de 
negociere și pct.8 din Dispoziția Comisiei pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova nr.18 din 28.04.2022 și 
pct. 1.4 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepțio-
nale nr. 37 din 15.09.2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        Servicii        Lucrări □

Obiectul de achiziție
Servicii de asigurare a funcționalității Centrelor de 
plasament temporar pentru refugiați pentru lunile 
mai – iulie 2022

Anunțul de participare Nr:   
Data publicării: 
Link-ul: 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 13
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 13
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 13

mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
http://www.social.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.103/22 din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Întreprinderea de Stat Sanatoriul preventiv de 
bază Constructorul

IDNO 1003600013455
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2038, mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 15

e-mail: spbconstructorul@gmail.com,  tel. 022 
550 479

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
85 - NFPP 

din 
26.09.2022

263712,78

Denumire Î.S. Hotelul Zarea
IDNO 1003600080200
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2005, mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4

e-mail: director@hotelzarea.com, tel. 061111048
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
86 - NFPP 

din 
26.09.2022

62446,75

mailto:spbconstructorul@gmail.com
mailto:anticamera@ase.md
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Denumire Asociația Obștească „Pro Valoare”
IDNO 1014620001450
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, or. Codru, str. Drumul Schinoasei, 
6

e-mail: aurelia.soltan@cru.md, tel. 022 567 311
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
 87 - 

NFPP din 
26.09.2022

23109,85

Denumire Asociația Obștească „EL ȘADAI”
IDNO 41700019
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Ștefan cel Mare, 8

e-mail: sili.svetlana@gmail.com, tel. 069217201
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
88 - NFPP 

din 
26.09.2022

85708,08

Denumire CIE Moldexpo SA
IDNO 1003600091219

mailto:aurelia.soltan@cru.md
mailto:director.moldovaaid@gmail.com
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1

e-mail: info@moldexpo.md, tel. 022 810 462
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
 89 - 

NFPP din 
26.09.2022

352771,38

Denumire Instituția de Învățământ „Școala Profesională or. Criuleni”
IDNO 1007600002134
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

MD-4801, or. Criuleni, str. 31 August, 130

e-mail: sp_criuleni@mail.ru, tel. 0 248 22 251

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
 90 - 

NFPP din 
26.09.2022

116334,93

Denumire Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldo-
vei

IDNO 107600001506
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168

e-mail: secretar@adm.utm.md, tel. 022 235 190

mailto:anticamera@crepot.org
mailto:anticamera@ase.md
mailto:anticamera@crepot.org
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Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
91 - NFPP 

din 
26.09.2022

242453,05

Denumire Colegiul Tehnologic din Chișinău
IDNO 1006600063613
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2068, mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 
8/1

e-mail: coltehnologic@gmail.com, tel. 022 493 
048

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
92 - NFPP 

din 
26.09.2022

139842,67

Denumire I.P. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”

IDNO 1007600000794
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65

e-mail: victoria.cravet@usmf.md, tel. 022 205 712
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:coltehnologic@gmail.com
mailto:anticamera@ase.md
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
93 - NFPP 

din 
26.09.2022

39661,02

Denumire I.P. Universitatea de Stat din Moldova
IDNO 1006600064263
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60

e-mail: rector@usm.md,  tel. 022 244 821
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 1. Serviciul de asigurare a func-
ționalității Centrului de plasament 
temporar pentru refugiați

85320000-8 1 serviciu
94 - NFPP 

din 
26.09.2022

330883,07

Denumire I.P. Academia de Studii Economice din Moldova
IDNO 1007600005951
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2005, mun. Chișinău, bd. Gavriil Bănu-
lesc-Bodni, 61

e-mail: anticamera@ase.md, tel. 022 402 709
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 

mailto:anticamera@crepot.org
mailto:anticamera@ase.md
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
95 - NFPP 

din 
26.09.2022

193490,00

Denumire Asociația Obștească „DEMOS”
IDNO 1013620004328
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

MD-4601, or. Edineț, str. Basarabia, 10

e-mail: ngo.demos@gmail.com,  tel. 069015176

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
96 - NFPP 

din 
26.09.2022

10455,51

Denumire Asociația Obștească „SAREPTA”
IDNO 1012620008008
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

MD-3446, r. Hîncești, s.Sărata–Galbenă, str. Emanuel, 5

e-mail: sarepta2004@gmail.com,  tel. 069129808

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu       

 

Loturile atribuite:

mailto:ngo.demos@gmail.com
mailto:sp3balti@gmail.com
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
97 - NFPP 

din 
26.09.2022

78715,09

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu         

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concuren-
tului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii 
nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  01  din 07 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Institutia Publica Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Localitate Or. Straseni

IDNO 1012620010232

Adresa Or. Straseni str. M.Eminescu 187

Număr de telefon/fax 023729688

E-mail lyceumeminescu@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Troian Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Instituție Publica de Învățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Legea nr.131 din 03-07-2015 privind achizitiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri       

Servicii       

Lucrări v
Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”or. 

Straseni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657098036824
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21059538/

Data publicării: 06 iulie 2022, 12:11
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3 (trei)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: v
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3 (trei)
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din 22 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 07.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor 
Radio”

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600042163
Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20
Număr de telefon/fax 022 785729, 022 785727
E-mail achizitii@snfr.md
Adresa de internet www.snfr.md
Persoana de contact Elena Todica
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

SNMFR este o instituţie publică la autogestiune în care 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Re-
publicii Moldova are calitatea de Fondator, responsa-
bilă de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, 
canalelor și frecvenţelor radio, în scopul utilizării efi-
ciente a spectrului de frecvenţe radio și al asigurării 
compatibilităţii electromagnetice

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare a unui anunt de atribuire
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Temeiul: pct. 128 subpct. 1) din Regulament cu privire la achizițiile publi-
ce folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 599/2020 – în cadrul unei proceduri de cerere a ofertelor de prețuri nu 
a fost depusă nici o ofertă.

Argumentare: 18.05.2022 pe platforma achizitii.md a fost publicată pro-
cedura cererii ofertelor de prețuri, însă nu a fost depusă nici o ofertă.

06.07.2022 încă odată a fost publicată pe platforma achiziții.md cererea 
ofertelor de prețuri, în urma căreia nu a fost depusă nici o ofertă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri  □  

Servicii  □

Lucrări R  
Obiectul de achiziție Lucrări de instalare a unui pilon metalic autopor-

tant pentru stația fixă de radiomonitoring „Giur-
giulești”

Anunțul de participare Nr. 
Data publicării: 
Link: 202218516 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:achizitii@snfr.md
http://www.snfr.md
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate nu se aplică

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lu-
cru nr. 6 din  10 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  „Economicsistem” SRL

IDNO 1005600031354
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. A. Hajdeu 94/1, ap. 5, tel: 
022 54 04 68; 

e-mail: office@esistem.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da  □      Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA, lei

1 Lucrări de instalare a unui pilon me-
talic autoportant pentru stația fixă 
de radiomonitoring „Giurgiulești”

 45223110-0 1 lucrare Nr. 12/08-1 din 
12.08.2022

873 361,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __2__ din ___05.09.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Cismichioi
Localitate s. Cismichioi
IDNO 1007601004364
Adresa UTA Gagauzia, s. Cismichioi,        

str. Pirogova,72
Număr de telefon 029363498, 078045760
Număr de fax -
E-mail oficial primaria.cesmekioi@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Petis Aliona

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Устройство дорожного полотна проезжей части из дорожных 
ж/б плит по ул.Чехова с.Чишмикиой АТО Гагаузия

Cod CPV 45300000-0

Valoarea estimată a achiziției 636 112,53

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657538684111

Link:https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657538684111?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11.07.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

https://achizitii.md/ru/public/tender/21059778/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21059778/
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657538684111
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.08.2022

Denumirea operatorului economic “APS Service Grup”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:71 “APS Service Grup”

Data:08.08.22
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 627 981,05

Inclusiv TVA: 753 577,26
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □ □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic ст.76 п.7 часть 2 подпункт a) b)  Закона №131 от 03.07.2022 г. 

О государственных закупках.
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea aces-
tora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Увеличивается сумма контракта с экономическим агентом  SRL «APS Service Grup» на общую сумму 99 715.96, 
так как подрядчиком SRL «APS Service Grup»  были выполнены дополнительные работы «Установка лотков 
с.Чишмикиой АТО Гагаузии»  на объекте «Устройство дорожного полотна проезжей части из дорожных ж/б 
плит по ул.Чехова с.Чишмикиой АТО Гагаузия»

Письмо прилагается  

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__2__din 
_02.09.2022_________ a fost încheiat acordul adiţional privind 

https://achizitii.md/ru/public/tender/21059778/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21059778/
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- SRL «APS Service Grup»

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора -753 577,26леев

Увеличить сумму договора в размере- 99 715.96

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL “APS Service Grup” №13 07.09.2022 99 715.96

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __2__ din ___02.09.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Cismichioi
Localitate s. Cismichioi
IDNO 1007601004364
Adresa UTA Gagauzia, s. Cismichioi,        

str. Pirogova,72
Număr de telefon 029363498, 078045760
Număr de fax -
E-mail oficial primaria.cesmekioi@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Petis Aliona

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Продукты питания для детского сада «Достлук» с.Чишмикиой 
на первое полугодие 2022 года.

Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 339 554,32

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1638259550837

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638259550837?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 30.11.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638259550837
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL BAGUETTE
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1

Data:03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 196327,80

Inclusiv TVA: 226980,40
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Denumirea operatorului economic            SRL SLAVENA LUX
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2

Data:03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 57036,67

Inclusiv TVA: 67603,80
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic S.A.     Fabrica de unt din Florest
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4

Data:03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 129951,65

Inclusiv TVA: 140341,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic S.A. “IUGINTERTRANS                                  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3

Data:03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 20 230,86

Inclusiv TVA: 21 848,40
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □ □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic ст.76 п.7 Закона №131 от 03.07.2022 г. О государственных 

закупках.
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]
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Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Договор Nr:1 SRL BAGUETTE – была увеличена сумма на  
22 922,66 леев 

Договор № 2 SRL SLAVENA LUX- была увеличена сумма на  
6 102,67 леев 

(ст.76 п.7 часть 2, подпун. a) b) c) Закона №131 от 03.07.2022 
г. О государственных закупках.)

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

  

Из-за отсутствия сто процентного посещения детьми детского сада ,не были освоены все суммы  по договорам.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__2__din 
_01.09.2022_________ a fost încheiat acordul adiţional privind 

- SRL BAGUETTE

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора -249903,06 леев

Уменьшить сумму договора в размере-42970,47

SRL SLAVENA LUX

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора-73706,47 леев

Уменьшить сумму договора в размере- 18923,12 леев

S.A.     Fabrica de unt din Florest

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора-140341,00 леев Уменьшить 
сумму договора в размере- 14075,40 леев
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S.A. “IUGINTERTRANS                                  

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора-21848,40 леев Уменьшить 
сумму договора в размере- 323,40 леев

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SLAVENA LUX №9 06.09.2022 18923,12

SRL BAGUETTE №10 06.09.2022 42970,47

S.A.     Fabrica de unt din Florest №11 06.09.2022 14075,40

S.A. “IUGINTERTRANS                                  №12 06.09.2022 323,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02-AP din 10.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Durlești
Localitate Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO 1007601009679
Adresa Str.Alexandru cel Bun, 13
Număr de telefon 022 58 44 78
Număr de fax 022 58 44 78
E-mail oficial durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet www.durlesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Saran Eleonora

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției bunuri
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 4 403 980.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21046866

Link :mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637053771953

Data publicării anunțului de participare 16.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

29.12.2021  

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL,,ALIM TOTAL”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2-AP 

Data: 10.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 798 098.97

Inclusiv TVA: 949 825.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezilierea contractului și micșorarea sumei
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizitiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante ----
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În conformitate cu scrisoarea nr.13-09/94 a Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova,privind recomandările asupra 
creșterii prețurilor și a indicelui inflației, precum și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina, 
SRL ,,ALIM TOTAL” se află în imposibilitate de a lexecuta contractul de achiziție publică nr.2-AP din 10.01.2022. 

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Republica Moldova are o dependență mare de materie importată din țările implicate in rozboi: Belarus, 
Ucraina și Rusia. Din cauza că o bună parte din teritoriul Ucrainei nu au demarat lucrările Agricole sezoniere, 
ca urmare a acțiunilor militare, roada anului 2022 est edeja compromise Mai mult ca atît toate căile de 
transport au fost perturbate. Multe containere care urmau să ajungă în Republica Moldova cu produse 
alimentare au fost redirecționate către alte porturi, cee ace a declanșat ca transportul să fie mai costisitor, 
avind impact puternic și asupra prețului final al produselor. Situația create nu are precedent și nu putea fi 
anticipate în careva măsură, formînd o situație de ,,forță majoră”, prin care părțile contractante au ajuns la 
concluzia de reziliere bilaterală a contractului de achiziție publică.  

 

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2-AP din 10.01.2022  
a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului cu operatorul economic SRL,,Alim Total”, din motivul 
creșterii prețurilor și imposibilitatea livrării produselor cu preț mai mic.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL,ALIM TOTAL” 02-AP 06.09.2022 606 502.81 758 128,51
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. __9__ din __12.09.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Națională nr. 7
Număr de telefon 0236 22577
Număr de fax 0236 22577
E-mail primaria.ungheni@gmail.com
Pagina web oficială www.ungheni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovița Tatiana, +37369729897,

racovita.tatiana1@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cerere a Ofertelor de Prețuri
Obiectul achiziției Produse lactate pentru trimestrul III al anului 2022
Cod CPV 15500000-3
Valoarea estimată a achiziției 654 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654082092687
Link:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654082092687?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 01.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

23.06.2022

mailto:primaria.ungheni@gmail.com
http://www.ungheni.md
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic ICS”Lapmol”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 172
Data: 01.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 585993,52
Inclusiv TVA: 632647,50

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de livrare/prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct. 4 din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-
tului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

        În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654082092687 din 01.06.2022, a fost încheiat contractele de 
achiziții cu ICS”Lapmol”SRL în suma totală cu TVA de 632647,50 lei. Contractele de achiziție menționate, se referă la procurarea 
produselor lactate pentru instituțiile preșcolare din mun. Ungheni pentru trimestrul III al anului 2022. _

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

____Avînd în vedere situația creată pe perioada vacanței de vară, și anume că în municipiul Ungheni în luna iulie  a activat doar 
2 instituții preșcolare, iar în luna august o instituție preșcolară nu a putut fi redeschisă datorită faptului că reparația acoperișului 
nu a fost  finalizată, cantitatea de produse conform specificației contractelor de achiziție publică nr. 172 din 01 iulie 2022, au fost 
executate într-o cantitate mai mică de cît cele prevăzute inițial.. 

Astfel, este necesar să fie prelungite contractele de achiziții publice nr. 172 din 01 iulie 2022, ca urmare a faptului că există o can-
titate de bunuri nefurnizate, acestea urmează a fi livrate instituțiile subordonate Primăriei mun. Ungheni.___

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._9_din __12.09.2022___ 
a fost încheiat acordul adiţional privind __prelungirea termenelor de executare și valabilitate a contractului de achizi-
ții publice nr. 172 din 01.07.2022, pînă la data de 31.12.2022. _

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ICS”Lapmol”SRL 1 12.09.2022
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21051204   din  26.08.2022

I.  Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010600
Adresa mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon (022) 201 601
Număr de fax
E-mail oficial dgetsmun@gmail.com
Adresa de internet www.chisinauedu.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Oboroc, 060944418, achizitii.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Carne de porc degresată și dezosată necesare pentru 

instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pen-
tru perioada anului martie- iunie 2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 005 814,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21051204
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1643904991425

Data publicării anunțului de participare   03.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

16.03.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Nr. contrac-
tului de achi-

ziție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de achi-
ziție

Termen de 
valabilitate

Termen de execuție

Fără TVA Inclusiv TVA

DETS sec.Botanica

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

26 16.03.22 1149000.00 1378800.00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Râșcani

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

28 16.03.22 1053250,00 1263900,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

IET nr.199

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

31 16.03.22 81387,50 97665,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Ciocana

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

48 16.03.22 717750,00 861300,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Buiucani

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

22/A 16.03.22 813450,00 976140,00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

DETS sec.Centru

PRODUSE DE FA-
MILIA SRL

22/A 16.03.22 717750,00 861300.00 31.12.22 16.03.2022-30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a), b) și c)
Micșorarea valorii contractelor  în urma modificării 
(după caz)

-  1 008 254,43  lei cu TVA

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante

 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)

D e n u m i r e a 
agentului eco-
nomic

Modificările efectuate după micșorarea valorii contractelor  
Denumirea 
produsului

Cantitatea 
achiziționată

Cantitatea  
micșorată

Preţ unitar (cu 
TVA)

Suma

Micșorată

 (cu TVA)   
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DETS sec.Râșcani
”Produse de Fa-
milie”SRL

Carne de porc 
degresată 11000 3294,344 114,90 378520,15

TOTAL: 378520,15
DETS s.Ciocana

SRL Produse 
Familie nr.48

Carne de porc 
degresată

7500.00 265.8593 114.84 30531.28

TOTAL: 30531.28
    

DETS s.Buiucani 
SRL Produse de 
Familia

Carne de porc 
degresată 

8500  1878,62 114,84 215741,05

TOTAL: 215741,05

DETS sect.  Centru
Produse de Fa-
milia SRL

Crane de porc 7500 1954,518 114,84 224456,83

TOTAL: 224456,83

DETS sect. Botanica
SRL Produse de 
Familie

Carne de porc 12000,0 1383,86 114,90 159005,12

Total: 159005,12

 Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:  

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

        Frecvența nestabilă a copiilor, pe perioada de vară unele instituții și-au sistat activitatea, în alte instituții 
a scăzut frecvența din cauza vacanței,  aceste motive au dus la necesitatea micșorării cantității la produsele 
achiziționate.

II. Rezultatele examinării:

             În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție  nr. 21051204   din  
26.08.2022 a fost încheiate acorduri adiţionale privind necesitatea micșorarea valorii contractului.  

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv 
TVA

DETS sec. Buiucani
PRODUSE DE FAMILIA SRL 96/A/22 26.08.2022 179784,21 215741,05

DETS sec.Rîșcani
PRODUSE DE FAMILIA SRL 75 26.08.2022 315433,44 378520,15

DETS sec.Ciocana
PRODUSE DE FAMILIA SRL 53 26.08.2022 25 442.74 30531,28

DETS sec. Botanica
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SRL PRODUSE DE FAMILIE Nr.74 26.08.2022 132504,21 159005,12
DETS sec.Centru

PRODUSE DE FAMILIA SRL 65/A 26.08.2022 187047,35 224456,83

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md”
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21046655  din 26.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Tineret și Sport 
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1007601010600
Adresa Mun.Chișinău, Str.Mitropilit Dosoftei 99
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Obooc, 060944418, achiziții.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare necesare pentru instituțiile de edu-

cație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului 
ianuarie-iunie 2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 81 209 360,52
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21046655
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1636639187694

Data publicării anunțului de participare 11.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

23.12.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Nr. contrac-
tului de 
achiziție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de achi-
ziție

Termen de valabili-
tate

Termen de 
execuție

Fără TVA Inclusiv TVA

DETS sect. Botanica

CASA DE 
COMERȚ VITA 
SRL

1
04.01.22 437700,00 525240,00 31.12.22 30.06.2022

IDEEA PRIM 
SRL

24 04.01.22 80000,00 90900,00 31.12.22 30.06.2022

LOVIS ANGRO 
SRL

20 04.01.22 174000,00 208800,00 31.12.22 30.06.2022

DELMIX PRIM 
SRL

12 04.01.22 456581,00 547946,00 31.12.22 30.06.2022

PRODAGRO-
TRADE SRL

16 04.01.22 321080,00 384214,80 31.12.22 30.06.2022

SRL LAPMOL 4 04.01.22 8122021,00 8830352,00 31.12.22 30.06.2022

PASCOLINA 
SRL

5 04.01.22 3250000,00 3900000,00 31.12.22 30.06.2022

DANT AGRO 
SRL

23 04.01.22 769986,00 924000,00 31.12.22 30.06.2022

GREE PROD 
SRL

7 04.01.22 456920,00 548320,00 31.12.22 30.06.2022

PRODUSE DE 
FAMILIA SRL

11 04.01.22 1364870,00 1637844,00 31.12.22 30.06.2022

AVT LUX SRL 10 04.01.22 3968000,00 4761600,00 31.12.22 30.06.2022

ALIM TOTAL 
SRL

8 04.01.22 64000,00 76800,00 31.12.22 30.06.2022

MELTAN SRL 14 04.01.22 475410,00 567362,40 31.12.22 30.06.2022

BAGUETTE 
SRL

22 04.01.22 254905,00 288886,00 31.12.22 30.06.2022

DETS sect. Rîșcani

FABRICA DE 
UNT FLORESTI 
SA

3
04.01.22 6373355,00 6930150,00 31.12.22 30.06.2022

DANT AGRO 
SRL

4 04.01.22 641655,00 770000,00 31.12.22 30.06.2022

CASA DE 
COMERȚ VITA 
SRL

5
04.01.22 428250,00 513900,00 31.12.22 30.06.2022

GREEN PROD 
SRL

6 04.01.22 436968,00 524380,00 31.12.22 30.06.2022

DELMIX PRIM 
SRL

7 04.01.22 465786,68 558944,00 31.12.22 30.06.2022

LOVIS ANGRO 
SRL

8 04.01.22 161585,00 193900,00 31.12.22 30.06.2022

IDEEA PRIM 
SRL

9 04.01.22 80000,00 90900,00 31.12.22 30.06.2022

MELTAN SRL 10 04.01.22 510870,00 608405,00 31.12.22 30.06.2022

PRODUSE DE 
FAMILIA 

11 04.01.22 1154890,00 1386000,00 31.12.22 30.06.2022



126

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

PASCOLINA 
SRL

12 04.01.22 2600000,00 3120000,00 31.12.22 30.06.2022

AVT LUX SRL 13 04.01.22 2976000,00 3571200,00 31.12.22 30.06.2022

PRODAGRO-
TRADE SRL

14 04.01.22 302530,00 361505,00 31.12.22 30.06.2022

ALIM TOTAL 
SRL

15 04.01.22 64000,00 76800,00 31.12.22 30.06.2022

BAGUETTE 
SRL

16 04.01.22 249780,00 282730,00 31.12.22 30.06.2022

IET nr. 199

DELMIX PRIM 
SRL

9 04.01.22 37013,456 44419,66 31.12.22 30.06.2022

LOVIS ANGRO 
SRL

10 04.01.22 12432,10 14918,00 31.12.22 30.06.2022

CASA DE 
COMERȚ VITA 
SRL

11
04.01.22 32209,20 38651,04 31.12.22 30.06.2022

PRODAGRO-
TRADE SRL

12 04.01.22 25579,25 30627,00 31.12.22 30.06.2022

IDEEA PRIM 
SRL

13 04.01.22 5280,00 5999,40 31.12.22 30.06.2022

DANT AGRO 
SRL

14 04.01.22 84700,00 101640,00 31.12.22 30.06.2022

MELTAN SRL 15 04.01.22 29599,55 35303,70 31.12.22 30.06.2022

BAGUETTE 
SRL

16 04.01.22 16252,40 18431,50 31.12.22 30.06.2022

ALIM TOTAL 
SRL

17 04.01.22 2720,00 3264,00 31.12.22 30.06.2022

GREEN PROD 
SRL

18 04.01.22 35798,20 42952,76 31.12.22 30.06.2022

PRODUSE DE 
FAMILIA SRL

19 04.01.22 103940,10 124740,00 31.12.22 30.06.2022

PASCOLINA 
SRL

20 04.01.22 257400,00 308880,00 31.12.22 30.06.2022

AVT LUX COM 
SRL

21 04.01.22 314265,60 377118,72 31.12.22 30.06.2022

FABRICA DE 
UNT FLORESTI 
SA

22
04.01.22 462 304,98 502 381, 00 31.12.22 30.06.2022

DETS sect. Ciocana

CASA DE 
COMERT VITA 
SRL

02
04.01.22 344260,0 413112,00 31.12.22

30.06.2022

PASCOLINA 
SRL

03 04.01.22 4147800,00 4977360,00 31.12.22 30.06.2022

PRODUSE DE 
FAMILIA SRL

04 04.01.22 839920,00 1008000,00 31.12.22 30.06.2022

DANT AGRO 
SRL

05 04.01.22 5499990,00 660000,00 31.12.22 30.06.2022

MELTAN SRL 06 04.01.22 306885,00 365789,00 31.12.22 30.06.2022

PRODAGRO 
TRADE SRL

07 04.01.22 238098,00 284921,00 31.12.22 30.06.2022
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SERVIABIL SRL 08 04.01.22 5587768,00 6034240,00 31.12.22 30.06.2022

GREEN PROD 
SRL

09 04.01.22 411960,00 494384,00 31.12.22 30.06.2022

LOVIS ANGRO 
SRL

11 04.01.22 130121,00 156140,00 31.12.22 30.06.2022

ALIM TOTAL 
SRL

12 04.01.22 32000,00 38400,00 31.12.22 30.06.2022

IDEEA PRIM 
SRL

17 04.01.22 55900,00 63612,00 31.12.22 30.06.2022

BAGUETTE 
SRL

18 04.01.22 160779,00 182730,00 31.12.22 30.06.2022

DELMIX PRIM 
SRL

21 04.01.22 304846,00 365847,00 31.12.22 30.06.2022

DETS sect. Buiucani

PRODUSE DE 
FAMILIA SRL

01/A

 
04.01.22 962910,00 1134000,00 31.12.22

30.06.2022

CREDOPRIM 
SRL

02/A 04.01.22 6162055,56 6693500,00 31.12.22 30.06.2022

PASCOLINA 
SRL

03/A 04.01.22 5137200,00 6164640,00 31.12.22 30.06.2022

CASA DE 
COMERT VITA 
SRL

04/A
04.01.22 344600,00 413520,00 31.12.22

30.06.2022

DANT AGRO 
SRL

05/A 04.01.22 733320,00 880000,00 31.12.22 30.06.2022

IDEEA PRIM 
SRL

06/A 04.01.22 51200,00 58176,00 31.12.22 30.06.2022

GREEN PROD 
SRL

07/A 04.01.22 412152,00 494616,00 31.12.22 30.06.2022

ALIM TOTAL 
SRL

08/A 04.01.22 32000,00 38400,00 31.12.22 30.06.2022

BAGUETTE 
SRL

09/A 04.01.22 193666,50 221345,00 31.12.22 30.06.2022

MELTAN SRL 10/A 04.01.22 295843,00 352852,00 31.12.22 30.06.2022

PRODAGRO-
TRADE SRL

11/A 04.01.22 264562,00 316789,00 31.12.22 30.06.2022

LOVIS ANGRO 
SRL

12/A 04.01.22 119355,00 143220,00 31.12.22 30.06.2022

DELMIX PRIM 
SRL

13/A 04.01.22 295535,00 354675,00 31.01.22 30.06.2022

DETS sect. Centru 

PRODUSE DE 
FAMILIA SRL

01/A
04.01.22 962910,00 1134000,00 31.01.22

30.06.2022

LAPMOL SRL 02/A 04.01.22 5542537,04 6020740,00 31.01.22 30.06.2022

PASCOLINA 
SRL

03/A 04.01.22 4883000,00 5888760,00 31.01.22 30.06.2022

CASA DE 
COMERT VITA 
SRL

04/A
04.01.22 318030,00 381636,00 31.01.22

30.06.2022

DANT AGRO 
SRL

05/A 04.01.22 696666,66 836000,00 31.01.22 30.06.2022
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IDEEA PRIM 
SRL

06/A 04.01.22 48000,00 54540,00 31.01.22 30.06.2022

GREEN PROD 
SRL 

07/A 04.01.22 376970,00 452386,00 31.01.22 30.06.2022

ALIM TOTAL 
SRL

08/A 04.01.22 32000,00 38400,00 31.01.22 30.06.2022

BAGUETTE 
SRL

09/A 04.01.22 161782,50 194139,00 31.01.22 30.06.2022

MELTAN SRL 10/A 04.01.22 295843,00 352852,00 31.01.22 30.06.2022

PRODAGRO-
TRADE SRL

11/A 04.01.22 230270,00 275634,00 31.01.22 30.06.2022

LOVIS ANGRO 
SRL

12/A 04.01.22 116038,00 139240,00 31.01.22 30.06.2022

DELMIX PRIM 
SRL

13/A 04.01.22 292316,50 350813,00 31.01.22 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a), b) și c)
Micșorarea valorii contractului  - 50 449 974,88 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

  

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

D e n u m i r e a 
agentului eco-
nomic

Modificările efectuate după micșorarea valorii contractului  
Denumirea produ-

sului
Cantitatea 

achiziționată
Cantitatea  
micșorată

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma

Micșorată

 (cu TVA)   

DETS sec.Râșcani
„Fabrica de unt din 
Florești”SA Lapte 2.5%, pasteurizat

200000 68879 10,48 721851,92

Brînză de vaci, stare 
proaspătă, 5% grăsime 30000 7178 53,52 384166,56

Smîntînă proaspătă 
15% grăsime 4500 1166 33,90 39527,40

Chefir, 2,5% grăsime 50000 7545 13,60 102612,00

Unt de vaci, țărănesc 
72,5% 12000 4844,4 134,20 650118,48
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Iaurt natural  2-2.5% 
grăsime 20000 23 16,20 372,60

Brînză cu cheag tare, 
grăsimea 45% 4000 1448,648 115,40 167174,04

TOTAL: 2065823,00

„Dant-Agro”SRL Ouă de găină, Extra 
proaspete 350000 11150 2,20 24530,00

24530,00

„Casa de Comerţ 
VITA”SRL Roșii în suc propriu 32000 1224,98 16,32 120657,60

Gem de prune 1500 556,08 39,84 22177,05

Magiun de mere 1500 633,6 39,84 25263,63

Magiun de gutuie 1500 350,88 21,00 7368,48

TOTAL: 175466,76

”Green Prod”SRL Stafide 2000 864 35,50 30672,11

Miez de floarea soarelui 800 396 29,00 11484,00

Semințe de susan 500 151 64,80 9784,80

Semințe de in 500 159,5 29,00 4625,50

Miez de nucă 2000 1414 142,68 201749,70

Roșii în suc propriu 6000 1224,98 16,32 19991,75

TOTAL: 278307,86

”Delmix-Prim”SRL Mazăre verde conser-
vată 2500 388,16 19,82 7694,62

Ceai negru, infuzie 300 216,9 109,98 23854,67

Pere uscate 2000 1282,5 58,90 75539,25

Mere uscate 2000 675,00 48,81 32916,75

Prune uscate cu sîm-
bure 2000 785 58,87 46212,95

TOTAL: 186248,24

„Lovis Angro”SRL Cuscus 3000 738,5 39,80 29392,30

Castraveți murați 2500 1153 29,80 34359,40

TOTAL: 63751,70

„Ideea Prim”SRL Covrigei 2500 567 18,36 10410,12

Biscuiți 2500 503,8 18,00 9068,40

TOTAL: 19478,52

”Meltan”SRL Crupe de porumb 3500 1256 12,99 16315,44

Fasole 1500 479 28,00 13412,00

TOTAL: 29727,44

„Produse de Famili-
e”SRL Piept de pui, refrigerat 11000 161,752 68,50 11079,97

Sold de pui dezosat 11000 1475,482 57,50 84839,93

TOTAL: 95919,9

”Pascolina”SRL Fileu de curcan, refri-
gerat

20000 5143,7 156,00 3120000,00

TOTAL: 3120000,00

”AVT Lux Com”SRL Fileu de pește, 
neglazurat 

30000 4814,5 119,04 573118,08
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TOTAL: 573118,08

”Prodagrotrade”S-
RL Făină de grîu 10000 3777 10,60 40036,20

TOTAL: 40036,20

”Alim Total”SRL Fulgi de ovăs 4000 1571 19,20 30163,20

TOTAL: 30163,20

„Baguette”SRL Crupe de grîu 4000 1337 8,88 11872,56

Zahăr 10000 3760 15,34 57678,40

Drojdie proaspătă 400 225,75 150,30 33930,22

Sare iodată 1500 2,00 4,70 9,40

TOTAL: 103490,58

IET nr.199  
”Pascolina” SRL Fileu de curcan de curcan  

refrigerat 1980
 

510,5873
156,00 79651,62

TOTAL: 79651,62

Ideea Prim SRL

 

Biscuiți
165

 

28,44
18,00 511,92

TOTAL: 511,92 lei

”Dant Agro” SRL

 

Ouă de găină, extra pro-
aspete

46200  

12720
2,20 27984,00

              TOTAL: 27984,00

CASA DE 
COMERT VITA 

S.R.L.

 

Suc mere

2640

 

714,2857

11,34

11 100,60

Gem de prune 100 50,2008 39,84

Magiun de mere 100 47,6476 21,00

TOTAL 11 100,60

Gree Prod SRL

 

Stafide 66  

22,1794

35,50

20 687,37
Miez de floarea Soarelui 132 51,7241 29,00

Semințe de susan 66 38,5802 64,80

Semințe de in 100 31,0345 29,00

Miez de nucă 132 70,0869 142,68

Roșii în suc propriu 660 306,3725 16,32

TOTAL 20 687,37

SRL AVT LUX 
COM

 

Fileu de pește, neglazurat. 3168 1371,998 119,04
163 322,64

TOTAL 163 322,64

DETS sect. Buiucani
PRODUSE DE 
FAMILIA SRL

Șold de pui, dezosat, 
refrigerat

9000 427.896 57,50 24604,00

Piept de pui, refrigerat 9000 759.168 68,50 52002,99
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TOTAL: 76606.99

CREDOPRIM 
SRL

Lapte pasteurizat, 2,5% 150000 32868 14,00 460152,00

Brânză de vaci, stare 
proaspătă, 5%

25000 4295 68,00 292060,00

Smântână 15% 3000 53 45,00 2385,00

Chefir, 2,5% 48000 16033 18,40 295007,20

Iaurt natural,  2,6% 19000 30772,50 22,00 67595,00

Unt de vaci, 82,5% 6500 183,80 165,00 20327,00

Brânză semitare, 45% 2600 340,07 148,00 50330,36

TOTAL: 1197856,56

PASCOLINA 
SRL

Fileu de curcan de curcan  
refrigerat

18000 7544,40 156,00 1176926,40

Fileu de pește, 
neglazurat.

28000 7781,50 119,88 932846,22

TOTAL: 2109772,62

CASA DE 
COMERT VITA 
SRL

Suc de mere 25000 L 2656 11,34 30119,04

Gem de prune 1500 kg 556,08 39,84 8333,88

Magiun de gutuie 1500 kg 606,27 39,84 24174,24

TOTAL: 62627,16

DANT AGRO 
SRL

Ouă de găină, extra pro-
aspete

400000/buc  109537 2,20 240981,40

TOTAL: 240981,40

IDEEA PRIM 
SRL

Covrigei 1600 kg 74,50 18,36 1367,82

Biscuiți 1600 kg 1,60 18,00 28,80

TOTAL: 1396,62

GREEN PROD 
SRL

Stafide 2000 kg 933 35,50 33121,50

Miez de floarea Soarelui 2500 kg 1865,5 29,00 54099,50

Semințe de susan 700 kg 365 64,80 23652,00

Semințe de in 700 kg 332,5 29,00 9642,50

Miez de nucă 1200 kg 682 142,68 97307,76

Roșii în suc propriu 7000 kg 2730,4 16,32 44560,20

TOTAL: 262383,47

ALIM TOTAL 
SRL

Fulgi de ovăs 2000 685 19,20 13152,00

TOTAL: 13152,00

BAGUETTE 
SRL

Drojdie proaspătă 370 kg 205,6 150,30 30901,68

Sare iodată 1200 kg 418,79 4,70 1968,32

Crupe de grâu 2600 kg 2334 8,88 20725,92

Crupe de orz 4200 kg 1866 8,88 16570,08
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TOTAL: 70166,00

MELTAN SRL Crupe de porumb 1800 kg 343,88 12,99 5649,12

TOTAL: 5649,12

PRODAGRO-
TRADE SRL

Cacao Pudră 650 2,71 100,80 273,50

Făină de grâu 9000 3282 10,60 34789,20

Orez 5200 3650 17,50 63875,00

Crupe de mei 1800 1590 13,65 21703,50

Crupe de griș 3000 2891 11,20 32379,20

Mazăre uscată 700 235 9,57 2248,95

TOTAL: 155269,35

LOVIS AN-
GRO SRL

Cuscus 2700 kg 701 39,80 27899,80

TOTAL: 27899,80

DELMIX PRIM 
SRL

Mazăre verde 1900 kg 592,16 19,82 11736,62

Ceai negru infuzie 120 kg 77,9 109,98 8567,44

Prune uscate cu sâmbure 1500 kg 460,5 58,87 27110,00

Pere uscate 1200 kg 530 58,90 31217,00 

TOTAL: 78631,06

DETS sect. Ciocana
SRL Lovis Angro 
nr.11

cous cus 2800.00 1182.00 39.80 47043.60

castraveți murați 1500.00 516.00 29.80 15376.80

TOTAL: 62420.40

SRL Delmix Prim 
nr.21

mazăre verde 2000.00 712.2997 19.82 14117.78

ceai negru 150.00 81.50 109.98 8963.37

prune uscate 1500.00 550.00 58.87 32378.50

pere uscate 1300.00 870.00 58.90 51243.00

mere uscate 1500.00 355.00 48.81 17327.55

TOTAL: 124030.20

SRL Pascolina 
nr.3

fileu de curcan 15000.00 6632.40 156.00 1034654.40

fileu de pește 22000.00 3561.00 119.88 426892.68

TOTAL: 1461547.08

SRL Baguette 
nr.18

drojdie 300.00 47.50 150.30 7139.25

TOTAL: 7139.25

SRL Serviabil 
nr.8

lapte 160000.00 51025.00 13.80 704145.00

chefir 38000.00 6344.00 18.00 114192.00



133

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

unt 6000.00 137.00 165.00 22605.00

cascaval 2600.00 525.7688 133.20 70032.40

TOTAL: 910974.40

SRL Dant Agro 
nr.5

ouă 330000 26815 2.20 58993.00

TOTAL: 58993.00

SRL Ideea Prim 
nr.17

covrigei 1800.00 240.50 18.36 4415.58

biscuiți 2050.00 262.60 18.00 4726.80

TOTAL: 9142.38

SRL Casa Comerț 
Vita nr.2

suc de mere 24000.00 3012.00 11.34 34156.08

gem de prune 1400.00 689.0723 39.84 27452.64

magiun de gutuie 1400.00 693.6295 39.84 27634.20

magiun de mere 1400.00 210.560 21.00 4421.76

TOTAL: 93664.68

SRL Greenprod 
nr.9

stafide 2000.00 1032.00 35.50 36636.00

miez fl.soarelui 2000.00 1600.00 29.00 46400.00

semințe de susan 700.00 435.50 64.80 28220.40

semințe de in 700.00 353.00 29.00 10237.00

semințe de nucă 1300.00 563.00 142.68 80328.84

roșii suc propriu 7000.00 3279.2206 16.32 53516.88

TOTAL: 255339.12

SRL Meltan nr.6 crupe de porumb 2100.00 478.00 12.99 6209.22

fasole 800.00 94.00 28.00 2632.00

TOTAL: 8841.22

SRL Prodagro-
trade nr.7

faină 8000.00 1029.00 10.60 10907.40

TOTAL: 10907.40

DETS sect.  Centru
Ideea Prim SRL Covrigei 1500 247 18,36 4838,40

Biscuiți 1500 268,80 18,00 4838,40

9373,32

Alim Total SRL Fulgi de ovăs 2000 650 19,20 12480,00

TOTAL: 12480,00

Pascolina SRL Carne de curcan 17000 8854,50 156,00 1381302,00

Fileu de pește 27000 11835 119,88 1418779,80

TOTAL: 2800081,80

Lapmol SRL Lapte 150000 63115 12,52 790199,80

Brânză de vaci 23000 8104,50 69,10 560020,95

Smântână 3000 436,5 43,06 18795,69

Chefir 45000 23302,50 16,50 384491,25
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Iaurt 17000 5896 19,78 116622,88

Unt de vaci 6000 956,40 166,25 159001,50

Brânză cu cheag tare 2400 702,545 145,00 101869,01

TOTAL: 2131001,08

Casa de comerț 
Vita SRL

Suc de mere 23000 13556 11,34 153725,04

Gem de prune 1200 816,96 39,84 32556,96

Magiun de gutuie 1200 812,40 39,84 32375,40

Magiun de mere 1200 474,24 21,00 9959,04

TOTAL: 228616,44

Produse de fami-
lia SRL

Șold de pui 9000 3410,374 57,50 196096,505

Piept de pui 9000 2683,201 68,50 183799,25

TOTAL: 379895,755

Delmix Prim SRL Ceai negru infuzie 150 83,60 109,98 9194,35

Mazăre verde 1900 723,48 19,82 14339,95

Mere uscate 1500 597,50 48,81 29163,96

Pere uscate 1200 890 58,90 52421,00

Prune uscate 1500 745 58,87 43858,15

TOTAL: 148977,41

Lovis Angro SRL Cus-cus 2600 1080 39,80 42984,00

Castraveți Murați 1200 294 29,80 8761,20

TOTAL: 51745,20

Meltan SRL Crupe de porumb 1800 540 12,99 7014,60

Fasole 700 216 28,00 6048,00

TOTAL: 13062,00

Prodagrotrade 
srl

Cacao 400 348,30 100,80 35108,64

Crupe de mei 1700 1345,00 13,65 18359,25

Făină de grâu 8000 2835,00 10,60 30051,00

Griș 2800 1957,00 11,20 21918,40

Mazăre uscată 700 195 9,57 1866,15

Orez 5100 3971 17,50 69492,50

TOTAL: 176795,94

Green Prod SRL Stafide 2300 1696 35,50 60208,00

Semințe de susan 600 433 64,80 28058,40

Semințe de in 600 402 29,00 11658,00

Semințe de floarea soare-
lui 

1000 778,50 29,00 22576,50

Roșii în suc propriu 7000 4141,28 16,32 67585,96

Miez de nucă 1200 834,50 142,68 119066,46

TOTAL: 309153,32

Dan Agro SRL OUĂ 380000 157781 2,20 347118,20

TOTAL: 347118,20
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Baguette SRL Crupe de grâu 2100 715 8,88 6349,20

Crupe de orz 2500 710 8,88 6304,80

Drojdie 370 252,90 150,30 38010,87

SARE 1200 128 4,70 601,60

Zahăr 6000 729 15,34 1182,86

TOTAL: 62449,33

DETS sect. Botanica 
SRL Lapmol Lapte pasterizat 2,5% 200000,0 60431,0 12,52 756596,12

Brânză de vaci5% 35000,0 8397,0 69,10 580232,70

 Smântână 15% 4200,0 675,50 43,06 29087,03

Chefir 2,5% 60000,0 16720,0 16,50 275880,0

Iaurt 2,6% 25000,0 1264,50 19,78 25011,81

Unt de vaci 82,5% 10000,0 2602,20 166,25 432615,75

Brânză semitară 45%
4000,0

1274,62 145,0 184819,60

Total 2284243,01

SRL Produse 
de Familie

Piept de pui refrigerat 13000,0 2854,73 68,50 195549,11

Șold de pui refrigerat 13000,0 1446,44 57,50 83170,30

Total: 278719,41

SRL Pascolina Fileu de curcan 25000,0 8693,68 156,0 1356213,57

Total: 1356213,57

SRL AVT LUX Fileu de pește 40000,0 15349,60 119,04 1827216,38

Total 1827216,38

SRL Dant An-
gro

Ouă de găină 420000,0 13181,0 2,20 28998,20

Total: 28998,20

SRL Meltan Crupe de porumb 3000,0 958,0 12,99 12442,63

Total: 12442,63

SRL Prodagro-
trade

Făină de grâu 10000,0 2273,0 10,60 24093,40

Total: 24093,40

SRL Delmix 
Prim

Mazăre verde conservată 2500,0 305,08 19,82 6047,69

Ceai negru 200,0 109,50 109,98 12066,21

Mere uscate 2000,0 285,0 48,81 13910,85

Pere uscate 2000,0 1010,0 58,90 59489,0

Prune uscate 2000,0 424,0 58,87 24960,88

Total: 116474,63

SRL Baguette Crupe de orz 3000,0 275,0 8,88 2442,0

Crupe de grâu 3000,0 310,0 8,88 2752,80

Drojdii de panificații 500,0 273,10 150,30 41052,91

Sare iodată 1500,0 275,0 4,70 1292,50

Zahăr tos 10000,0 2367,0 15,34 36309,78
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Total: 83849,99

SRL Lovis    An-
gro

Cuscus 3000,0 512,40 39,80 20393,52

Castraveți murați 3000,0 1291,0 29,80 38471,80

Total 58865,32

SRL Alim Total Fulgi de ovăs 4000,0 1975,0 19,20 37920,0

Total: 37920,0

SRL Geen Prod Miez de floarea soarelui 500,0 3,50 29,0 101,50

Miez de nucă 2000,0 1057,0 142,68 150812,76

Stafide 2000,0 472,42 35,50 16770,95

Tomate în suc 8000,0 2079,92 16,32 33944,29

Total: 201629,50

SRL Casa de 
Comerț Vita

Suc de mere 33000,0 9828,0 11,34 111449,52

Gem de prune 1500,0 546,96 39,84 21813,96

Magiun de gutuie 1500,0 524,16 39,84 20906,16

Magiun de mere 1500,0 291,36 21,0 6098,40

Total 160268,04

SRL Ideea Prim Covrigei 2500,0 599,50 18,36 11006,82

Biscuiți 2500,0 718,0 18,0 12924,0

Total: 23930,82
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

         Frecvența nestabilă a copiilor, pe perioada de vară unele instituții și-au sistat activitatea, în alte instituții a scăzut 
frecvența din cauza vacanței,  aceste motive au dus la necesitatea micșorării cantității la produsele achiziționate.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție  nr. 21046655  din 26.08.2022 a fost înche-
iate acorduri adiţionale privind necesitatea micșorării valorii contractelor. 

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

DETS sec.Botanica
SRL LAPMOL Nr.59 26.08.2022 2097796,89 2284243,01

SRL PRODUSE DE FAMILIE Nr.60 26.08.2022 232246,93 278719,41

SRL PASCOLINA Nr.61 26.08.2022 1130178,40 1356213,57

SRL AVT LUX Nr.62 26.08.2022 1522680,32 1827216,38

SRL DANT ANGRO Nr.63 26.08.2022 24164,73 28998,20

SRL MELTAN Nr.64 26.08.2022 10375,14 12442,63

SRL PRODAGROTRADE Nr.65 26.08.2022 20070,59 24093,40

SRL DELMIX PRIM Nr.66 26.08.2022 97034,89 116474,63

SRL BAGUEETE Nr.67 26.08.2022 73224,18 83849,99

SRL LOVIS ANGRO Nr.68 26.08.2022 49051,84 58865,32
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SRL ALIM TOTAL Nr.69 26.08.2022 31600,0 37920,0

SRL GREEN PROD Nr.70 26.08.2022 168022,96 201629,50

SRL CASA DE COMERȚ VITA Nr.71 26.08.2022 133534,58 160268,04

SRL IDEEA PRIM Nr.72 26.08.2022 20961,50   23930,82

DETS sec.Rîșcani
„Fabrica de unt din Florești”SA 55 26.08.2022 1897086,90 2065823,00

”Dant Agro”SRL 56 26.08.2022 20441,30 24530,00

„Casa de Comerţ VITA”SRL 57 26.08.2022 146222,30 175466,76

”Green Prod”SRL 58 26.08.2022 231923,24 278307,86

”Delmix Prim”SRL 59 26.08.2022 155181,90 186248,24

„Lovis Angro”SRL 60 26.08.2022 53125,03 63751,70

„Ideea Prim”SRL 61 26.08.2022 17196,00 19478,52

”Meltan”SRL 62 26.08.2022 26022,95 29727,44

„Produse de Familie”SRL 63 26.08.2022 79923,16 95919,90

„Pascolina”SRL 64 26.08.2022 668681,00 802417,20

”AVT Lux”SRL 65 26.08.2022 477598,40 573118,08

„Prodagrotrade”SRL 66 26.08.2022 33350,91 40036,20

”Alim Total”SRL 67 26.08.2022 25136,00 30163,20

„Baguette”SRL 68 26.08.2022 91568,83 103490,58

IET nr.199
”Pascolina” 26 26.08.2022 66376,35 79651,62

Ideea Prim 27 26.08.2022 426,6 511,92

”Dant Agro” SRL 28 26.08.2022 23 320,00 27984,00

CASA DE COMERT VITA S.R.L.

29 26.08.2022 9250,50 11100,60

Gree Prod 

30 26.08.2022 17 239,47 20687,37

AVT LUX COM 31 26.08.2022 136 102,2
163322,64

DETS sec.Ciocana
LOVIS ANGRO SRL 42 26.08.2022 52 019.22 62420,40

DELMIX PRIM SRL 43 26.08.2022 103 349.99 124030,20

PASCOLINA SRL 44 26.08.2022 1 217 955.90 1461547,08

BAGUETTE SRL 45 26.08.2022 5 949.38 7139,25

SERVIABIL SRL 46 26.08.2022 843 627.91 910974,40

DANT AGRO SRL 47 26.08.2022 49 159.94 58993,00

IDEEA PRIM SRL 48 26.08.2022 8 027.50 9142,38

CASA DE COMERȚ VITA SRL 49 26.08.2022 78 053.90 93664,68

GREEN PRD SRL 50 26.08.2022 212 766.14 255339,12

MELTAN SRL 51 26.08.2022 7 614.16 8841,22

PRODAGROTRADE SRL 52 26.08.2022 9 086.07 10907,40

DETS sec.Buiucani

PRODUSE DE FAMILIA SRL
76/A/01 26.08.2022 63 839,15 76606.99
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CREDOPRIM SRL 77/A/02 26.08.2022 998213,80 1197856,56

PASCOLINA SRL 78/A/03 26.08.2022 1758143,85 2109772,62

CASA DE COMERT VITA SRL 79/A/04 26.08.2022 52189,30 62627,16

DANT AGRO SRL 80/A/05 26.08.2022 200817,83 240981,40

IDEEA PRIM SRL 81/A/06 26.08.2022 1163,85 1396,62

GREEN PROD SRL 82/A/07 26.08.2022 218652,89 262383,47

ALIM TOTAL SRL 83/A/08 26.08.2022 10960,00 13152,00

BAGUETTE SRL 84/A/09 26.08.2022 58471,66 70166,00

MELTAN SRL 85/A/10 26.08.2022 4707,60 5649,12

PRODAGROTRADE SRL 86/A/11 26.08.2022 129391,12 155269,35

LOVIS ANGRO SRL 87/A/12 26.08.2022 23249,83 27899,80

DELMIX PRIM SRL 88/A/13 26.08.2022 65525,88 78631,06

DETS sec.Centru
IDEEA PRIM SRL 52/A 26.08.2022 7811,1 9373,32

ALIM TOTAL SRL 53/A 26.08.2022 10400,00 12480,00

PASCOLINA SRL 54/A 26.08.2022 2333401,50 28000081,80

LAPMOL SRL 55/A 26.08.2022 1775834,23 2131001,08

CASA DE COMERȚ VITA SRL 56/A 26.08.2022 190513,70 228616,44

PRODUSE DE FAMILIA SRL 57/A 26.08.2022 316579,79 379895,75

DELMIX PRIM SRL 58/A 26.08.2022 124147,84 148977,41

LOVIS ANGRO SRL 59/A 26.08.2022 43121,00 51745,20

MELTAN SRL 60/A 26.08.2022 10885,00 13062,00

PRODRAGROTRADE SRL 61/A 26.08.2022 147329,95 176795,94

GREEN PROD SRL 62/A 26.08.2022 257627,76 309153,32

DAN AGRO SRL 63/A 26.08.2022 289265,16 347118,20

BAGUETTE SRL 64/A 26.08.2022 52041,10 62449,33

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 19/22 din 09.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
 

I.P.Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun”
Localitate

 

Mun.Chisinau or.Singera

IDNO
 

1013620006344
Adresa 2091, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Sîngera, str.31 August 35/1

Număr de telefon 022.41.40.40,069664581
Număr de fax
E-mail oficial solomaha00@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rusu Cristina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT Alexan-
dru cel Bun, din or. Singera, mun. Chisinau

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 664 024,69
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21056416

Nr: 21056416,ocds-b3wdp1-MD-1652420602131

Data publicării anunțului de participare 13.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

06.06.2022

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013620006344
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420602131
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Denumirea operatorului economic Nicanas SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/22

Data: 14.06.22

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 483 130.96

Inclusiv TVA: 579 757.15

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Pct.35 HG nr.667 din 27.06.2020
Legea 131 din 07.07.2015

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majoreaza suma contractului

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publi-
ce/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

           În urma COP s-a achiziționat “Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare în cadrul LT Alexandru cel Bun, 
din or. Singera, mun. Chisinau”, în urma procesului de demontare a placajelor de faianța ceramica la perete, 
a fost depistată deformarea glafurilor vechi din MDF si anume erau putrede și umflate din cauza umidității 
exagerate, montarea profilului din aluminiu pentru scări pentru rezistență, montarea ușiților de vizare pentru 
executarea reviziei tehnice a conductelor. Prin urmare pentru a finisa lucrările deja începute este nevoie de a 
majora suma contractului (ceea ce constituie 2 % din valoarea contractului).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

           În urma COP s-a achiziționat “Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare în cadrul LT Alexandru cel Bun, din 
or. Singera, mun. Chisinau”, în urma procesului de demontare a placajelor de faianța ceramica la perete, a fost 
depistată deformarea glafurilor vechi din MDF si anume erau putrede și umflate din cauza umidității exa-
gerate, montarea profilului din aluminiu pentru scări pentru rezistență, montarea ușiților de vizare pentru 
executarea reviziei tehnice a conductelor. Prin urmare pentru a finisa lucrările deja începute este nevoie de a 
majora suma contractului (ceea ce constituie 2 % din valoarea contractului)..

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.19/22 din 09.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Nicanas SRL 19/22 09.09.2022 9 570,30 11 484,36

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea/rezoluțiune contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

 Contactul nr. 25 din 05.07.2021

  Nr. _1_ din _21.09.2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Leova
Localitate or. Leova
IDNO 1007601004102
Adresa or. Leova, str. Independenței nr. 5
Număr de telefon 0263-2-20-48
Număr de fax 0263-2-20-58
E-mail oficial consiliu@leova.md
Adresa de internet www.leova.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Stoiu, 0263-2-20-48, 079236391,

e-mail. tstoiu@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă R  Altele
Obiectul achiziției Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului 

local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova”
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 7915940,43
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21038391

Link: ocds-b3wdp1-MD-1618214997925  
Data publicării anunțului de participare 12.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

---

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări R
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.06.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618214997925
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Denumirea operatorului economic ”VICOLIV GRUP” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:25 / 2021-0000000882  

Data:  09.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7849974,26

Inclusiv TVA: 7915940,43
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului / rezoluțiune  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea/ contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.77, alin, (1); lit. b), pct1 lit. b) 

al circularea Ministerului Finanțelor al RM nr. 13-09/94 din 
14.04.2022; adresarea de la ”VICOLIV GRUP” SRL nr. 64 din 
31.05.2022  

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 3503669,87 lei]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

DA □PAjustarea valorii contractului de achiziții Prețul în 
urma modificării 7915940,43 lei. Decizia privind modifi-
carea contractului  nr. 1 din 18.03.2022

Alte informații relevante ---
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_Au fost micșorate  unele volumuri de lucrări din caietul de sarcini, care nu au fost 

                  Efectuate

   

Valoarea de deviz 3 503 669,87 (Lei)

 

 

Nr. Simbol norme si 
Cod resurse

Lucrari si cheltuieli U.M.
Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Valoarea de deviz (Lei)

Pe unitate 
de masura Total

Incl. salariul Incl. salariul

1 2 3 4 5 6 7

    1. Lucrări de terasament        

1 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in stra-
turi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o arun-
care de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.

m3 159,65 14,4 2295,4

14,4 2295,4
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2 DI98 Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la 
terasamente, pamint de categ. II.

100m2 10,64 238,1 2532,9

136,4 1450,8

3 TsH09A Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 
in panta sub 30%.

100m2 10,64 682,9 7266,2

223,6 2378,6

4 TsH12B Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. 100m2 10,64 125,5 1335,6

30,6 325,7

    TOTAL 1. Lucrări de terasament       13430,2

    Inclusiv salariul       6450,5

    3. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere        

5 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.

t 1,24 7533,5 9341,5

0 0

6 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 
cu asternere mecanica.

m2 4951,95 121,1 599879,7

2,3 11483,6

7 material Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina t 9,91 1210 11991,1

0 0

8 DI115 Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra 
sparta de 10 cm.

m2 494,3 51,1 25240,8

1,5 726,7

    TOTAL 3. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere       646453,1

    Inclusiv salariul       12210,3

    5. Drumuri laterale        

9 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.

t 0,36 7533,5 2742,2

0 0

10 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu astern-
ere mecanica.

m2 559,9 164,9 92336,9

2,8 1558,1

11 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.

t 0,14 7533,5 1054,7

0 0

12 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 
cu asternere mecanica.

m2 559,9 122,8 68768

2,3 1298,4

13 material Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina t 1,12 1210 1355,2

0 0

    TOTAL 5. Drumuri laterale       166257

    Inclusiv salariul       2856,5

    6. Construcția trotuarului        

14 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 
de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 
beton, de 10x20 cm.

m 739 139,2 102900,7

15,9 11782,9

15 2663102100010 Beton clasa B15( M200) m3 -21,43 1180 -25287,4

0 0

16 DI111 Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu 
h=12 cm din piatra sparta la trotuare.

m2 1064,75 79,1 84259,3

11,9 12642,1

17 DI112 Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului 
de piatra sparta se adauga sau se scade la norma 
Dl111.

m2 -1064,75 2,7 -2851,5

0,6 -666,7

18 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu ames-
tec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.

m2 1064,75 198,2 210988,7

34,2 36400,8

    TOTAL 6. Construcția trotuarului       370009,7

    Inclusiv salariul       60159,1

    7. Intrări în curți        
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19 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 
de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 
beton, de 10x20 cm.

m 320 139,2 44557,8

15,9 5102,2

20 2663102100010 Beton clasa B15( M200) m3 -9,28 1180 -10950,4

0 0

21 DI110 Amenajarea stratului de egalizare din balast. m3 52,63 368,8 19408,2

7 366,1

22 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat 
cu impanare fara innororire.

m3 78,94 640,4 50549,7

34,6 2731

23 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu ames-
tec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.

m2 526,25 228,6 120304,9

34,2 17991

    TOTAL 7. Intrări în curți       223870,3

    Inclusiv salariul       26190,3

    8. Construcția rigolei dreptungiulare din beton 
armat monolit

       

24 PC02A Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor 
si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din 
placaj tip P, suprafete plane.

m2 1136,9 71,5 81319,6

44,1 50093

25 PD04A Montarea armaturilor pentru monolitizarea ele-
mentelor prefabricate din beton armat.

kg 18554,82 16,9 313979,1

4,2 77451,5

26 PB06A Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, 
culei, aripi, ziduri, timpane.

m3 145,13 2031,3 294807,2

110,8 16087,4

27 RpCE23A Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor 
prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea con-
ductelor de instalatie (dop de mastic), precum si 
pentru umplerea rosturilor de tasare.

kg 2910 22,3 64941,3

14,8 43189,1

28 AcF01A Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, 
avind greutatea de pina la 50 kg.

kg 3629,14 31,9 115922,3

5,6 20198,3

    TOTAL 8. Construcția rigolei dreptungiulare din 
beton armat monolit

      870969,5

    Inclusiv salariul       207019,3

    10. Construcția rigolei dreptunghiulara din 
beton armat cu grătare

       

29 AcE06A Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de 
scurgere.

buc 93 1103 102579,9

52,4 4874,1

30 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, 
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri 
sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.

kg 138,82 27,3 3784,3

9,7 1352,1

    TOTAL 10. Construcția rigolei dreptunghiulara 
din beton armat cu grătare

      106364,2

    Inclusiv salariul       6226,2

    11. Construcția rigolei prefabricate L6-8        

31 TsC54C Strat de fundatie din pietris. m3 29,55 473,7 13998,3

45,9 1356,8

32 DI123 Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii 
artificiale la drumuri.

m3 45 3239,6 145781,9

561,2 25253,9

33 DI119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile arti-
ficiale.

m3 0,4 1531,1 612,4

148 59,2

34 DI119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile arti-
ficiale.

m3 0,6 1714,7 1028,8

148 88,8

    TOTAL 11. Construcția rigolei prefabricate L6-8       161421,5

    Inclusiv salariul       26758,7
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35 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, 
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri 
sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.

kg 208,23 27,3 5676,5

9,7 2028,1

    12. Rigola trapezoidală din pământ cu 
însămânțare

       

36 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in stra-
turi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o arun-
care de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.

m3 19,58 14,4 281,5

14,4 281,5

37 TsH09A Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau 
in panta sub 30%.

100m2 1,31 682,9 894,6

223,6 292,9

38 TsH12B Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. 100m2 1,31 125,5 164,4

30,6 40,1

    TOTAL 12. Rigola trapezoidală din pământ cu 
însămânțare

      1340,6

    Inclusiv salariul       614,5

    15. Lucrări pentru siguranța circulației rutiere        

39 DF18A Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circu-
latie rutiera din metal, confectionati industrial.

buc 24 552,6 13261,3

50,6 1213,3

40 DF19A Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 
plantat.

buc 19 788,4 14978,8

20,4 387,7

41 DF19A Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 
plantat.

buc 4 778,4 3113,4

20,4 81,6

42 DF19A Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata 
plantat.

buc 7 758,4 5308,5

20,4 142,9

43 DF17A Marcaje longitudinale, transversale si diverse, 
executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete 
carosabile.

m2 86,62 113 9787,9

21,8 1888,2

44 DF11A Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei 
rutiere, continind stilp complet .

buc 17 182,4 3101,2

22,3 378,5

    TOTAL 15. Lucrări pentru siguranța circulației 
rutiere

      49551,1

    Inclusiv salariul       4092,2

 

 

Total ore manopera (ore) 7363,27

Total greutate materiale (tone) 17,98

 

 

Total 2615343,8

Asigurari sociale 24,00% 85105,4

Total 2700449,1

Cheltuieli de regie 6,00% 162026,9

Total 2862476,1

Beneficiu de deviz 2,00% 57249,5

 

 

Total General fara TVA 2919725,60

TVA (20%) 583945,1

TOTAL GENERAL 3503669,87

Inclusiv salariul 354605,6
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 (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

    Autoritatea contractantă_Consiliul raional Leova  și ”VICOLIV GRUP” SRL

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru/rezoluți-
unea  nr._1___din _21.09.2022_a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea contractului   
de achiziții publice , micșorarea valorii contractului__

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

 ”VICOLIV 
GRUP” SRL 44 21.09.2022 -2919725,6 -3503669,87

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13/09 din 13 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni
Localitate orașul Criuleni
IDNO 1007601009093
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12
Număr de telefon 061022291, 068114432
Număr de fax 0248 22 585
E-mail oficial aplcriulenivprimar@gmail.com
Adresa de internet www.primariacriuleni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mihail SCLIFOS

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Lucrări de evacuarea apei pluviale bd. Biruinta, 
Cod CPV or. Criuleni
Valoarea estimată a achiziției Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631005425229-EV-  1631006430565
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data publicării: 17.09.2021 
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/27360/

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 17.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind proiectul (proiectele) la care se re-
feră anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □ 

Sursa de finanțare Bugeul APL

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30/09 din 30.09.2021

Denumirea operatorului economic SRL Structural Construct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 11/10

Data:11.10.2021

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2192585.87
Inclusiv TVA: 2631103.04

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 28.02.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

modificarea volumelor de lucrări conform proiectului de 
execuție și actului de constatare

Temeiul juridic art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Ca urmare a modificărilor  prețul lucrărilor se majorează cu 

394180 lei, suma contractului totală a contractului con-
stituie 3 025 283 lei

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

№ 
crt.

S i m b o l 
n o r m e 
și Cod re-
surse

Denumire lucrărilor
Unitatea 
de ma-
sura

Volum

1 2 3 4 5

1 RpAcA57A
Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 
4-G sau 3M, avind diametrul de 25-90 mm (Демонтаж сущ.
водопровода из полиэтилена d=50mm)

m 12,00

2 AcA52A

Teava din polietilena, pentru conducte de 
alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: ti-
pul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform pro-
iectului (Перекладка водопровода)

m 12,00

3 AcA53A

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting 
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 
32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  
se va include conform proiectului (Муфта d=50mm)

buc 4,00

4 CL18A

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau aco-
periri, inglobate total sau partial in beton (Кожух из 2 швеллеров 
L=5m №14 для сущ.силового кабеля)

kg 123,00

5 Dl109
Decaparea mecanizata a imbracamintei din 
beton asfaltic  (Разборка существующего покрытия под 
дождеприемники)

m3 6,90

6 TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,07
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7 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 11,50

8 TsC03B1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 15,60

9 TsA02E

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, 
in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren 
mijlociu

m3 820,00

10 TsF01D

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina 
la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 
0,21...0,60 m

m2 2 064,00

11 TsA02E

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, 
in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren 
mijlociu (Разборка грунта вручную под ветки подключения)

m3 20,00

12 TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,20

13 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 33,00

14 TsD02A1
Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 
65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

100 m3 17,80

15 TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv

100 m3 17,80

16 TsC26A1
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 
nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor 
de 65-80 CP teren catg. I sau II

100 m3 17,80

17 TsC27A1

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 
TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste 
distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65- 
80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II

100 m3 17,80

18 TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 
m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu

m3 220,00

19 TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint coeziv

100 m3 2,20
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20 TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 3,80

21 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 627,00

22 AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de 
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
(Устройство песчаной подготовки под трубы D=800 толщ.30см)

m3 150,00

23 A c A 0 8 B 
k=1,7

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansa-
te cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- 
225 mm Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D- 
800mm)

m 375,00

24 AcF03B Засыпка над трубой D-800 песком 
толщ.30см (Стоимость песка) m3 236,00

25 AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de 
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
(Устройство песчаной подготовки под трубы D=500 толщ.15см)

m3 1,80

26 A c A 0 8 B 
k=1,7

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansa-
te cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- 
225 mm (Трубы типа PVC GOFRAT CL4 
D-500mm на ветках подключения)

m 12,00

27 AcF03B Засыпка над трубой D-500 песком 
толщ.30см (Стоимость песка) m3 4,80

28 TsC54A Strat de fundatie din nisip (Устройство 
песчаной подготовки толщ.10см) m3 1,24

29 AcE14A
Executarea caminelor de vizitare din elemente 
de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

m3 6,30

30 AcE14A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-15- 
9)

buc 8,00

31 AcE14A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)

buc 13,00

32 AcE14A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-7- 
3)

buc 4,00
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33 AcE14A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП-1- 
15-1)

buc 4,00

34 AcE14A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД- 
15)

buc 4,00

35 CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu cen-
trala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Бетон лотков 
В15- М-200)

m3 9,92

36 CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Бетонная 
подготовка В7,5- М-100)

m3 1,24

37 AcE15A
Executarea caminelor de vizitare din elemente 
de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

m3 1,24

38 AcE14A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)

buc 4,00

39

 

AcE14A1

 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu

diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-7- 
3)

buc

 

1,00

 

40 AcE15A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП-1- 
20-1)

buc 1,00

41 AcE15A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20

buc 1,00

42 CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu cen-
trala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Бетон лотков 
В15- М-200)

m3 1,98

43 CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Бетонная 
подготовка В7,5- М-100)

m3 0,49
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44 AcE15A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului Capacul cu rama din fonta тип”Л”

buc 5,00

45 AcE15A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pen-
tru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara cu vanguri din otel-
ходовые скобы)

buc 34,00

46 TsC03B1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 0,10

47 TsC54C Strat de fundatie din pietris (Слой основания 
из щебня М300 толщ.10см) m3 0,32

48 AcE01A
Turnarea peretilor din beton la caminile de 
vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m 
(Устройство днища и стен толщ.30см)

m3 3,40

49 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonu-
lui in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 12,00

50 CP15B
Montarea  placutelor prefabricate din beton 
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Укладка 
плиты перекрытия ПО-3)

buc 1,00

51 IzF04F

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, in-
clusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate 
peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bi-
tum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 
(cosoroaba) Гидроизоляция наружных стен колодца

m2 8,00

52 CL18A
Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau aco-
periri, inglobate total sau partial in beton Скобы ходовые

kg 2,70

53 TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 
m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu

m3 6,00

54 TsC03B1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 0,54

55 TsC54C Strat de fundatie din pietris (Слой основания 
из щебня М300 толщ.10см) m3 4,70

56 AcE01A
Turnarea peretilor din beton la caminile de 
vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m 
Устройство прямоугольного лотка БМ200

m3 13,50
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57 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonu-
lui in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 61,00

58 CP15B
Montarea placutelor prefabricate din beton 
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Укладка плит 
П1 1-8

buc 12,00

59 TsD01B
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 
3 m din gramezi,

m3 14,00

    inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu    

60 TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,44

61 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 72,60

    7. Дождеприемник типа “Блок” возле школы

62 TsA04B1

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu 
sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint 
cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

m3 20,00

63 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 1,10

64 CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu 
mijloace clasice, beton simplu clasa....Устройство дождеприемного 
колодца из монолитного бетона М200

m3 4,50

65 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonu-
lui in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 16,00

66 CA02C

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane 
conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
Устройство набетонки из монолитного бетона М200

m3 0,08

67 Dl119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile 
artificiale Опорная подушка из монолитного бетона М300 m3 1,30

68 CC01E
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclu-
siv in fundatii continue si radiere

kg 42,68

69 CC01F
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclu-
siv in fundatii continue si radiere

kg 234,28
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70

 

CA03F

 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub

cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa....Устройство оголовка из бетона М200

m3

 

0,90

 

71 CF15B3

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment M 
100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu su-
prafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, 
pentru grund- затирка

m2 16,50

72 IzF04F

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, in-
clusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate 
peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bi-
tum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 
(cosoroaba)

m2 18,60

73 AcE06A Montarea gratarelor cu rama din fonta la 
gurile de scurgere ДБ buc 21,00

74 TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 
m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu

m3 6,00

75 TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,14

76 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 23,10

77 TsA04B1

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu 
sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint 
cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

m3 40,00

78 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 1,80

80 CB02A
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonu-
lui in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

m2 32,00

81 CA02C

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane 
conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
Устройство набетонки из монолитного бетона М200

m3 0,10

82 Dl119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile 
artificiale Опорная подушка из монолитного бетона М300 m3 1,60

83 CC01E
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclu-
siv in fundatii continue si radiere

kg 48,88

84 CC01F
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclu-
siv in fundatii continue si radiere

kg 263,80
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85 CF15B3

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment M 
100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu su-
prafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, 
pentru grund- затирка

m2 27,00

86 IzF04F

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, in-
clusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate 
peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bi-
tum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 
(cosoroaba)

m2 34,00

87 AcE06A Montarea gratarelor cu rama din fonta la 
gurile de scurgere ДБ buc 24,00

88 TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 
m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu

m3 12,00

89 TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
(Погрузка)

100 m3 0,28

90 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 46,20

91 TsC03B1
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint 
cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 15,00

92 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 0,26

93 CA03F

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare 
cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Устройство оголовка из 
бетона М200

m3 2,80

94 AcE01A
Turnarea peretilor din beton la caminile de 
vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m 
(Устройство лотка оголовка из монолотного бетона М-250

m3 0,53

95 Dl121
Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 
straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
Обмазочная гидроизоляция

m2 10,00

96 Dl129 Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii 
artificiale la drumuri Каменная наброска m3 1,30

97 TsD01B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 
m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu

m3 8,00

98 Dl106 Curatirea mecanica a partii carosabile de praf 
si murdarie (Очистка сущ.а/б покрытия от пыли и грязи 100m2 5,25
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99 Dl107
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(0,25л/м2)

t 0,13

100 DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere me-
canica (Выравнивание сущ.покрытия мелкозернистым а/бетоном 
толщиной4,0 см)

m2 525,00

101 DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere meca-
nica (Устройство усиления покрытия мелкозернистым а/бетоном 
толщиной 4,0 см)

m2 525,00

102 DE10A
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm-- 
БР100.30.18

m 150,00

103 DA06B2

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anti-
capilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Подстилающий слой из 
песка толщ.10см)

m3 30,00

104 DA12B

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare 
fara innororire (Слой основания из щебня толщ.18см по способу 
заклинки)

m3 30,00

105 Dl107
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(0,65л/м2)

t 0,02

106 D B 1 6 H 
к=1,25

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere me-
canica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем 
толщ.5,0 см)

m2 30,00

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Modificarea contractului și a proiectului a survenit ca urmare a circumstantelor apărută 
în urma necesității extinderi traseului de canalizre pluvială, pentru a asigura captarea eficiantă 
a apelor pluviale de pe bd Biruința or. Criuleni.

 Ca urmare a vizitei, la fața locului, în urma ploilor abundente, Primarul orașului Criuleni 
Mihail Sclifos , Reprezentantul Antreprenorului SC Structural Construct SRL Administrator 
Anatolie Bocan Responsabil Tehnic , Diriginte de șantier,

S-a constatat:

Pe parcursul executării licrărilor au fost identificate careva lucrări de construcție care în procesul 
tehnologic de executare a obiectului necesită a fi incluse, iar o serie de lucrări, în circumstanțele 
apărute, necesită de a fi excluse.

Sa constatat că mărimea canalizării pliviale de pe bd Biruința , în fața BC Moldova Agroindbank, 
nu este suficientă pentru a capta apele pluviale și necesită a fi prelungită.

Ca urmare a celor constatate, se propune modificarea contractul inițial se modifică tipul lucrărilor, 
cantitatea de lucrări și materiale din oferta operatorului economic după cum urmează:

Volumele de lucrări propuse spre excludere
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№

 crt.

Simbol nor-
me și Cod  

resurse  Lucrări și cheltuieli      U.M. 

Cantitate con-
form datelor 
din proiect

1 2 3 4 5

1. Усиление существующей дорожной одежды возле 
школы L-150m

1 Dl106 Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie 
(Очистка сущ.а/б покрытия от пыли и грязи 100m2 -1,86

2 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, exe-
cutata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
(Выравнивание сущ.покрытия мелкозернистым а/бетоном 
толщиной4,0 см)

m2 -159,90

3 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, exe-
cutata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
(Устройство усиления покрытия мелкозернистым а/бетоном 
толщиной 4,0 см)

m2 -525,00

Volumele de lucrări propuse spre includere

№

 crt.

Simbol nor-
me și Cod  

resurse  Lucrări  U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

1 2 3 4 5
1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 

ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate na-
turala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3 6,64

2 TsA02E Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m 
sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, 
la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint 
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

m3 354,00

3 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau 
II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stra-
turi cu grosimea de 15-20 cm

100 m3 5,70

4 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in 
straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

100 m3 5,70

5 TsC26A1 Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat 
si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP 
teren catg. I sau II

100 m3 5,70

6 TsC27A1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea 
pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in 
articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint prove-
nit din teren catg. I sau II

100 m3 5,70

7 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate na-
turala, descarcare in autovehicule teren catg. II

100 m3 0,77

8 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km t 127,71
 2. Укладка канализационной сети
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1 2 3 4 5
9 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, 

ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile 
de drenaj, executate cu nisip (Устройство песчаной подготовки под 
трубы D=800 толщ.30см)

m3 11,20

10 AcA08B 
k=1,7

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 
lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 
mm Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D-800mm) m 28,00

11 AcF03B Засыпка над трубой D-800 песком толщ.30см (Стоимость песка)
m3 17,62

12 AcA08B 
k=1.7

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 
lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 
mm Труба ПВХ д=400мм m 57,20

13 AcA08B 
k=1.7

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 
lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 
mm Труба ПВХ д=300мм m 110,00

14 AcA08B 
k=1.7

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 
lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 
mm Труба ПВХ д=200мм m 24,00

 3. Смотровые колодцы

15 TsC54A Strat de fundatie din nisip (Устройство песчаной подготовки 
толщ.10см) m3 2,17

16 AcE14A Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabri-
cat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara 
apa subterana

m3 6,12

17 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circu-
lare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa 
subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
(КЦ-15-9)

buc 2,00

18 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circu-
lare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa 
subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
(КЦО-1)

buc 6,00

19 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circu-
lare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa 
subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
(КЦП-1-15-1)

buc 8,00

20 AcE14A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circu-
lare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa 
subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
(КЦД-15)

buc 8,00

21 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01- Бетон лотков В15- М-200)

m3 2,98

22 CA03F Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton 
marfa conform. art. CA01- Бетонная подготовка В7,5- М-100)

m3 0,13

23 AcE15A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, 
circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia con-
form proiectului Capacul cu rama din fonta тип”Л”

buc 7,00
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1 2 3 4 5
24 AcE15A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, 

circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia con-
form proiectului (Scara cu vanguri din otel-ходовые скобы)

buc 26,00

 Conform comisiei, Lucrările sus mentionate au caracter esențial, fundamental si de bază 
in vederea menținerii procesului tehnologic necesar pentru executarea lucrărilor stipulate in 
caietul de sarcini, dar si sunt necesare de executat pentru a atinge nivelul cerintelor indicate in 
proiectul respectiv.

 Lucrările propuse sunt indinspensabile față de achiziția inițială și fac parte din procesul teh-
nologic de executare a obiectului în ansamblu, iar contractarea unui alt agent economic pentru 
volumele respective, nu este posibilă.

 Astfel, volumele propuse pentru excludere sunt în sumă de  -131 552,07 lei lei inclusiv TVA.

 Iar volumele de lucrări propuse pentru includere, potrivit devizului estimativ expertizat, 
sunt în valoare de 535 840.00 lei inclusiv TVA.

 Ca urmare a negocierilor și a prețurilor din contractul existent, pentru volumele incluse, 
Antreprenorul a prezentat o oferta de 525732.14 lei, inclusiv TVA, ceia ce va majora suma con-
tractului inițial cu 394180 lei inclusiv TVA.

 În baza celor în actul de constatare, membrii grupului de lucru consideră necesare modifi-
cările propuse, și semnarea acordului adițional conform ofertei de 525732.14 lei, inclusiv TVA

 Totodată, considerăm că modificarea propusă corespunde cerințelor stipulate la art Aart. 76 
alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c)., al Legii privind achizițiile publice.

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-
cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind modifcarea contractului nr.11/10 din 
11.10.2021 încheiat cu OE SRL Structural Construct SRL, cu excluderea și includerea volumelor 
sus menționate, și majorarea sumei contractului cu 394180 lei inclusiv TVA , respectiv valoarea 
totală a achiziției constituie 3 025 283 lei.
II. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.12/09 din 12.09.2022 .s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind modifcarea contractului nr.11/10 din 11.10.2021 încheiat cu OE SRL Structural 
Construct SRL, cu excluderea și includerea volumelor sus menționate, și majorarea sumei contractului cu 394180 lei 
inclusiv TVA , respectiv valoarea totală a achiziției constituie 3 025 283 lei.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Structural Construct 
SRL

13/09 13.03.2022 328483.33 394180

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4/A din 07.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” com. Sipoteni
Localitate Com. Sipoteni, r-ul Călărași
IDNO 1012620012317
Adresa Com. Sipoteni
Număr de telefon 024476259
Număr de fax 024476708
E-mail oficial info@ltme.md
Adresa de internet Ltme.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dragancea Elena, tel. 060684241

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru 

perioada ian.-mai 2022
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guverna-
mental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049120
Link: ocds-b3wdp1-MD-1640159112156

Data publicării anunțului de participare 22 decembrie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiecte-
le) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  V   Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/
sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu  V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru
Denumirea operatorului economic SRL Baguette

http://www.mtender.gov.md


161

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8114 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru SRL Baguette nr 03
Data: 12 ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:SRL Baguette 54232,80
Inclusiv TVA:SRL Baguette 58560,00

Termen de valabilitate 31.08.2022
Termen de execuție 31.05.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  v

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Lege Nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

NU

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Acord nr 20 din 07.04.2022 privind micșorarea contractului cu 36108,99 lei

Lotul 3: Legume

Poziția 1: „Cartofi în stare proaspătă” se micșorează cu 1198,00 kg;

Poziția 2: „Varză în stare proapătă” se micșorează cu 674,00 kg

Poziția 3: „Morcov în stare proaspătă ” se micșorează cu 185,7 kg;

Poziția 4: „Ceapă în stare proaspătă” se micșorează cu 181,7 kg;

Poziția 5: „Sfeclă roșie în stare proaspătă” se micșorează cu 95,00 kg;

Poziția 6: „Roșii în stare proaspătă” se micșorează cu 131,5 kg;

Poziția 7: „Ardei dulci în stare proaspătă” se micșorează cu 158,9 kg;

Poziția 8:  „Brocoli” se micșorează cu micșorează cu 50,00 kg;

Poziția 9: „Conopidă” se micșorează cu 49,3 kg;

Poziția 10: „Pătrunjel rădăcină” se micșorează cu 14,83 kg;

Poziția 11: „Țelină rădăcină ” se micșorează cu 14,65 kg;

Poziția 12: „Verdeață” se micșorează cu 14,20 kg;

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Toate pozițiile mai sus numerate se micșorează din cauza ca prețul a crescut enorm si agentul economic refuză sa 
aducă produsele conform contractului, motivind că situația economică instabilă ii obligă să se confrunte cu factori 
economici duri, fluctuația de creștere a prețurilor la toate produsele alimentare inclusiv și autohtone, precum și ma-
jorarea resurselor energetice și a carburanților.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03 din 07.04.2022 fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

SRL Baguette 20 07.04.2022 33440,79 36108,99

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   158_din  10.10.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 
Persoana de contact Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achi-
ziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri  □      

Servicii □      

Lucrări x
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a garajului boxă cu înlocuirea 

acoperișului la baza filialei Nord
Anunțul de participare Nr.: - 

Data publicării: 05.08.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_61_3.pdf 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut x

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 470 din 21.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire „Naiman-Com” SRL
IDNO 1002600049545
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chișinău, str. Șoseaua Hîncești, 167, MD-
2070 

tel: 0-22-28-08-70; naiman_com1@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu  □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu x      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

Oferta câștigătoare – 2 098 219,54 Lei (cea mai 
scăzută)

Oferta cea mai ridicată – 2 547 900,81 Lei
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație capitală a 
garajului boxă cu înlocuirea aco-
perișului la baza filialei Nord

45262690-4 1 clădire
191 din 

10.10.2022
2 517 744,14 Lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
 
 
 
 
 
 

mailto:tel:%200-22-
mailto:naiman_com1@mail.ru
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4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu x        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu x        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   159_din  10.10.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 

Persoana de contact 

Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri  □      

Servicii □      

Lucrări x

Obiectul de achiziție
Lucrări de eficientizare energetică prin termoizolarea fasadei și 
înlocuire ferestrelor cu tâmplărie de lemn la blocul de producţie 
și laborator la filiala Bălţi

Anunțul de participare
Nr.: - 
Data publicării: 05.08.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_61_3.pdf 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț x

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
5
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 471 din 21.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire „Conplastmontaj” SRL
IDNO 1006602009783
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Or. Glodeni, str. Ștefan cel Mare, 13/1, MD-491 

tel: 068774433; conplastmontaj@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu  □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu x      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

Oferta câștigătoare – 2 697 334,27, Lei fără TVA

Oferta cea mai ridicată – 3 347 730,28 Lei fără 
TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. -

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lucrări de eficientizare energe-
tică prin termoizolarea fasadei și 
înlocuire ferestrelor cu tâmplărie 
de lemn la blocul de producţie 
și laborator la filiala Bălţi

45321000-3; 
45421132-8 1 clădire 192 din 

10.10.2022 3 236 801,12 Lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu x        

Da □        

mailto:conplastmontaj@gmail.com
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu x        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   171_din  10.10.2022       

            

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 

Persoana de contact 

Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de par-
ticipare)

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri x       

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Conductor AC și fir de gardă C50

Anunțul de participare
Nr.: - 
Data publicării: 09.08.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_62_2.pdf 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut x

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62_2.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62_2.pdf
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 473 din 21.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Î.M. „Casa de comerţ Odeskabel-Moldova” SRL
IDNO 1003600035750
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Varnița, 10/2, MD-2023

Tel: (+373 22) 923 003; info@ocm.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu  □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu x      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

Oferta câștigătoare – 47 925,00 USD (927 
334,37 Lei) fără TVA

Oferta cea mai ridicată – 1 508 375 Lei fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. -

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servici-
ilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, Lei inclusiv 
TVA

1
Conductor AC și fir de gardă 
C50 44318000-2 asortiment 194 din 

10.10.2022
57 510,00 USD 

(1 112 801,24 Lei)
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu x        

Da □        

mailto:info@ocm.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu x        
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   172_din  10.10.2022       

            

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS „Moldelectrica”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax Tel.: 022 253 – 359  fax: 022 253 – 142
E-mail cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet www.moldelectrica.md 

Persoana de contact 

Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic x

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub 
incidența actului normativ:

 x Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri x       
Servicii □      
Lucrări □

Obiectul de achiziție Construcții din beton armat (grinzi, placi din b/a, canale de ca-
blu etc.)

Anunțul de participare
Nr.: - 
Data publicării: 09.08.2022
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_62_2.pdf 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62_2.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62_2.pdf
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 474 din 21.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire „Armo-Beton” SRL
IDNO 1003600051134

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Uzinelor 8, MD-
6812

Tel/fax: (+373 22) 383-221; armo.beton@mail.
ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu  □     
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu x      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute lua-
te în considerare pentru atribuirea contractului.

Oferta câștigătoare – 1 251 355,00 Lei fără TVA

Oferta cea mai ridicată – 1 251 355,00 Lei fără 
TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. -

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, Lei 
inclusiv TVA

1
Construcții din beton armat 
(grinzi, placi din b/a, canale de 
cablu etc.)

45223500-1 asortiment 193 din 
10.10.2022 1 501 626,00 

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

mailto:armo.beton@mail.ru
mailto:armo.beton@mail.ru
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3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu x        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu x        
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

 Nr. 181P

privind achiziționarea RFQ_218 - TRANSFORMATOR DE PUTERE 40MVA 110/10/6kVprin procedura 
de achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o
Cod

CPV

Denumirea bunurilor soli-
citate

Unita-
tea de 

măsură

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 

Standarde de referință/ 
sistemul de gestiune 

electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 31170000-8
773261 - TRANSFORMATOR 

DE PUTERE 40MVA/110/10-6 
kV

1 buc.
IEC 60076

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com

9.900.000,00

TOTAL MDL fără TVA 9.900.000,00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            
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13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

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

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16:00

- pe: [data]  14.11.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 
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24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Transmis pe 11.10.2022 pentru pu-
blicare la data de 14.10.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Piloni în asortiment  
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție  Licitaţie deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS “Moldelectrica”

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md    www. 
moldelectrica.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/serviciilor/lu-
crărilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1

1 44212221-4
Pilon CK 26.2-1.0 buc 12

Livrarea la staţia Reuțel 1 000 000.00
Pilon CK 22.1-2.0 buc 4

Lotul 2

2 44212221-4 Pilon CK 26.2-1.0 buc 16 Livrarea la staţia Ghidi-
ghici

1 100 000.00

Lotul 3

3 44212221-4 Pilon CЦ 20.2-1.0 buc 6 Livrarea la staţia Ghidi-
ghici

1 000 000.00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 3 100 000.00

 
 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofer-
tant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

        (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:                                            luna Decem-
brie 2022 – Ianuarie 2023,  Locul livrării este indicat în tabel. 

11. Termenul de valabilitate a contractului : până la îndeplinirea tuturor obligațiunilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

          (indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform tabelului anexat). Spe-
cificația tehnică asumată și confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/
sau semnată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform tabelului anexat) 
Confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregistrare a

întreprinderii/Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu

4 Certificat de efectuare sistematică a

plății impozitelor, contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal 

Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu.

Pentru nerezidenți – după 
caz.

5 Declarația de performanță/ certificat/ 
declarație de conformitate a produselor 
ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu

6 Dovadă de producător/dealer Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

După caz
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7 Certificate de garanție Copie, confirmată prin aplicarea semnă-
turii electronice și/sau semnată și ștam-
pilată de către ofertant.

Obligatoriu, la livrarea mărfii

8 Declarația privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 
246/2017 cu privire la întreprinderea de 
stat și întreprinderea municipală.

Original, completată integral și confir-
mată prin aplicarea semnăturii electroni-
ce și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz: - 

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  -

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preț

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

Nr. 
d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea

1. Prețul ofertei 80 puncte

2. Termenul de livrare 8 puncte

3. Modalitatea de plată 8 puncte

4. Termenul de garanție 4 puncte

Algoritmul de calcul:
1. Pentru cel mai mic Preț ofertat (P mic) se acordă – 80 puncte;
Pentru un Preț ofertat mai mare (P n) decât cel mai mic Preț ofertat (P mic), se va acorda punctaj în 
felul următor:
  Punctaj (Preț) = (P mic / P n )*80 puncte.
2. Pentru cel mai mic Termen de livrare (TL mic) se acordă – 8 puncte;
Pentru un Termen de livrare mai mare ofertat (TL n) decât cel mai mic Termen de livrare (TL mic), se va 
acorda punctaj în felul următor:
Punctaj (Termen de livrare) = (TL mic / TL n )*8 puncte.
3. Pentru Modalitatea de plată (MP) cu Coeficientul de creditare (C) cu valoare egală cu zero se 
acordă – 8 puncte;
Pentru Modalitatea de plată (MP) cu Coeficientul de creditare (C) cu valoare mai mare de zero se va 
acorda punctaj în felul următor: 
Punctaj (Modalitatea de plată) = (8 / C ):100
Coeficientului de creditare (C) este calculat astfel:
C = CA *  (  ) * N zc ,
unde CA este Coeficientul de avans, care poate varia între valorile 0 și 1 ( în funcție de procentajul de 
avans solicitat de ofertant);
R este rata de bază aplicată de BNM la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt 
aprobată la 04.08.2022 (21,50 la sută anual);
N zc este Numărul de zile de creditare, care se definește din ziua încheierii contractului (plății avansu-
lui) și termenul de livrare ofertat.
4. Pentru cel mai mare Termen de garanție (TG mare) ofertat se acordă 4 puncte;
Pentru un Termen de garanție mai mic (TG mic) decât cel mai mare Termen de garanție ofertat (TG 
mare) se va acorda punctaj în felul următor:
Punctaj (Termen de garanție) = (TG mic / TG mare) * 4 puncte
Criteriul de adjudecare a contractului va fi punctajul maxim acumulat: (Punctaj (Preț) + Punctaj 
(Termen de livrare) + Punctaj(Modalitatea de plată) + Punctaj (Termen de garanție)).
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, criteriul suplimentar de atribuire va fi termenul 
de livrare cel mai mic.
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Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.30

- pe: 22.11.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 
78  

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: Str. Vasile Alecsandri 78

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română/rusă/engleză.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:    Nu 

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț:  08.02.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitate: Nu se aplică

33. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoarea 
de însoțire. 

 

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 
data deschiderii ofertelor

Conducătorul grupului de lucru:                                                         L.Ș.
Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

___________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

_____________________________________________________________________________

 durata de valabilitate).
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8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                         (denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                                                                             (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile și categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

________________________________________ 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ș.
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Anexa 2

_____________________________ 

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

  T-200/10-22 : Piloni în asortiment

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr Denumirea Parametrii 
tehnici Cantitatea Pret unitar,  fără 

TVA

Pret uni-
tar,  cu 

TVA

Suma

fără  TVA

Suma

cu  TVA

Lotul 1

1 Pilon CK 
26.2-1.0 buc 12

2 Pilon CK 
22.1-2.0 buc 4

Total Lot 1
Lotul 2

1 Pilon CK 
26.2-1.0 buc 16

Total Lot 2
Lotul 3

1 Pilon CЦ 
20.2-1.0 buc 6

Total Lot 3
Total ofertă

Locul livrării este indicat în invitația de participare la p.8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor până la locul descărcării, indicat în 
caietul de sarcini.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. Descărcarea 
materialelor va fi efectuată de către  IS MOLDELECTRICA.  
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II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: __________________________
_________________________________lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei,                                                                                                      

(suma în litere și în cifre)

III.Termen livrare (zile):________________________________________________

                 (se completează în mod obligatoriu)

IV.Modalitatea de plată:_________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

V.Termen de garanție (luni) :_________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

______________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)  şi L.Ş. 
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 Anexa 3

_________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din 

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 

şi întreprinderea municipală 

 

Titlul achiziţiei: T-200/10-22 : Piloni în asortiment

 

Subsemnatul, ________________, reprezentantul legal al ______________________,
                        (numele și prenumele)                                            (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia pilonilor în asortiment 

                                                      

organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din pro-
cedură și a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respec-
tiv ofertantul: 

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere și/sau nu avem 
persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (pă-
rinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiec-
tul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt com-
plete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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Data completării _____________________________

 

Operator economic ___________________________

                                         (semnătura)

 

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Saboţilor de frână pentru locomotive și vagoane
      (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție  licitație deschisă
     (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa:MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. d/o Cod 
CPV

Denumirea bu-
nurilor /

serviciilor

Unitatea 
de

măsură

Canti-ta-
tea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, standarde 

de referință

Preț, unit. 
inclusiv 

TVA, MDL

Valoarea estima-
tă inclusiv TVA, 

MDL

Lot 1

34
32

24
00

-4

Saboţi de frână, din 
fontă pentru locomo-
tive (compozite)

buc. 1000 Tip M GOST 
30249-97 520,00 520 000,00

Lot 2
Saboţi de frână, din 
fontă,  pentru va-
goane

buc. 1 500 Tip C GOST 
32.194-2002 480,00 720 000,00

Lot 3
Saboţi de frână com-
poziţionali, pentru 
vagoane de mărfuri

buc. 1000 Tip 2ТР-11 25610-
Н 260,00 260 000,00

TOTAL INCLUSIV TVA 1 500 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 30 zilele calendaristice con-
form cerinţei Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” cu trans-
portul furnizorului pe adresa mun. Chișinău, str. Muncești, 71.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 
se menționeazăinformațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o Descrierea cri-
teriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila ume-

dă
Obligatoriu

2. Dovada înregistră-
rii în Registrul de 
stat al persoanelor 
juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de con-
formitate sau certi-
ficate de inspecție 
a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei 
datoriilor față de 
buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau 
declarație de proprie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 30 zile ca-
lendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii nego-
ciate), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponde-
rile lor:
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Nr.

d/o

Denumirea factorului de 
evaluare

Pon-
derea 

(%)
1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor până la:  [data]  18.11.2022  până la:  [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  18.11.2022  pe:  [ora exactă]  10:30

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.  Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au 
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin 
SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun.  Chișinău, bd.  Ștefan cel Mare și Sfânt nr.  124 (et.4), 
MD 2001; Tel/Fax/email:022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29.  Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 005 din 11 mai 2022, BAP nr. 37, 13 mai 2022, vineri

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.10.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă
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34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
să fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe păr-
țile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Saboţii de frână pentru locomotive și vagoane”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 30 zile calendaris-
tice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de reparații echipamente
            (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție  licitație deschisă
     (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa:MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor /

serviciilor

Unitatea 
de

măsură
Canti-tatea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, standar-

de de referință

Preț, unit. 
inclusiv TVA, 

MDL

Valoarea 
estimată 
inclusiv 

TVA, MDL

Lot 
1

50
22

00
00

-3

Тяговые электро-
двигатели ЭД-118

Bucăți

(штук)
9 Согласно технической 

карты в рамках КР1 101 400,00 912 600,00

Lot 
2

Главные 
генераторы 

тепловозов ГП-
311

Bucăți

(штук)
3 Согласно технической 

карты в рамках КР1 119 340,00 358 020,00

Lot 
3

Двухмашинные 
агрегаты А706

Bucăți

(штук)
3 Согласно технической 

карты в рамках КР1 60 060,00 180 180,00

Lot 
4

Вкладыши 
моторно-осевых 

подшипников 
для тепловоза 

ЧМЭ-3

Bucăți

(штук)
12 Восстановление 

градации 18 135,00 217 620,00

Lot 
5

Вкладыши 
моторно-осевых 

подшипников 
серии ЭД-118Б

Bucăți

(штук)
12 Восстановление 

градации 15 678,00 188 136,00

Lot 
6

Вкладыши 
моторно-осевых 

подшипников 
серии ЭД-118А

Bucăți

(штук)
12 Восстановление 

градации 10 686,00 128 232,00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Lot 
7

Вкладыш 
шатунный

Bucăți

(штук)
15 Восстановление 

градации 3 114,00 46 710,00

Lot 
8

Вкладыш 
коренной

Bucăți

(штук)
15 Восстановление 

градации 3 114,00 46 710,00

Lot 
9

Вкладыши

шатунные ЧМЭ3

Bucăți

(штук)
5 Восстановление 

градации 4 164,00 20 820,00

Lot 
10

Преобразователь 
типа ВС-652, 0,55 
кВт, 4000 об./мин.

Bucăți

(штук)
4

Капитальный

ремонт
15 570,00 62 280,00

Lot 
11

Электродвигатель 
постоянного тока

тип П-41

Bucăți

(штук)
4

Капитальный

ремонт
12 402,00 49 608,00

Lot 
12

Электродвигатель 
постоянного тока

тип П-21

Bucăți

(штук)
5

Капитальный

ремонт
11 496,00 57 480,00

Lot 
13

Электродвигатель 
постоянного тока

тип П-11

Bucăți

(штук)
4

Капитальный

ремонт
7 746,00 30 984,00

TOTAL INCLUSIV TVA 2 299 380,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zilele calendaristice conform cerin-
ţei Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” cu transportul furni-
zorului (dus/întors) din/pe adresa Chișinău, str. Muncești, 71.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționeazăinformațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea cri-
teriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila 

umedă
Obligatoriu
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2. Dovada înregistră-
rii în Registrul de 
stat al persoanelor 
juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoane-
lor juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de con-
formitate sau certi-
ficate de inspecție 
a bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei 
datoriilor față de 
buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat 
sau declarație de proprie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 30 zile 
calendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

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

Nr.

d/o

Denumirea factorului de 
evaluare

Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor pe:  [data]  18.11.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  18.11.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică
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28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.10.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

 
 
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea serviciilor executate trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
să fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Servicii de reparații echipamente”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea serviciilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

37.6. Termenul de garanţie al bunurilor reparate (serviciilor de reparații): minimum 18 (optsprezece) luni 
și/sau 60 000 km de parcurs.
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