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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 20.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Braniște
IDNO 1007601002898
Adresa rl.Rîșcani, comuna Braniște
Numărul de telefon/fax 0(256)78-2-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria_braniste@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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 MTender

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 a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității adminis-
trativ - teritoriale

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)

”Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni – Vasiliuți”
Lot 
nr.1

45000000-7
Lucrări de construcție a 
rețelelor exterioare de apă

1 Conform cerințelor caie-
tului de sarcini

3 260 597,79

Lot 
nr.2

45000000-7
Lucrări de construcție – 
turn de apă

1 Conform cerințelor caie-
tului de sarcini

504 572,04

Lot 
nr.3

45000000-7
Lucrări de amenajare a 
teritoriului

1 Conform cerințelor caie-
tului de sarcini

161 180,55

Suma totală fără TVA 3 926 350,38
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 □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespun-
derea cerințelor de calificare

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

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


5

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 20.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Braniște
IDNO 1007601002898
Adresa rl.Rîșcani, comuna Braniște
Numărul de telefon/fax 0(256)78-2-36
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria_braniste@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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 MTender

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 a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității adminis-
trativ - teritoriale

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)

”Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni – Vasiliuți”
Lot 
nr.1

45000000-7
Lucrări de construcție a 
rețelelor exterioare de apă

1 Conform cerințelor caietu-
lui de sarcini

3 912 710

Lot 
nr.2

45000000-7
Lucrări de construcție – 
turn de apă

1 Conform cerințelor caietu-
lui de sarcini

605 490

Lot 
nr.3

45000000-7
Lucrări de amenajare a 
teritoriului

1 Conform cerințelor caietu-
lui de sarcini

193 420

Suma totală fără TVA 4 711 620
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 □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut și corespun-
derea cerințelor de calificare

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

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. 38 din 20.10.2022

Produse alimentare pentru anul 2023 (carcase de pui, carne de porc, pește „Merluciu”, pește „Merlan al-
bastru”, ulei de floarea-soarelui )

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
Chetrean Maria, 022 - 409 -748

mariana.leu@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

http://anp.gov.md/achizitii_publice, SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție de stat cu statut special
Cod CPV 15800000-6

Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor

Cantitate/ 

UM, (kg/
ulei-litru)

Descrierea achiziției
Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

            Lotul nr. 1 – Carcase de pui
1

15
11

21
30

-6

P-1 - Taraclia 10 300,00 Specificaţia Tehnică: Greutatea de la 1,6 kg până  la 
2,3 kg. Eviscerate,  congelate, curate, fără resturi de 

conținut intestinal sau impurități mecanice. Cerințe 
stabilite prin HG nr. 773/2013 cu privire la aprobarea 
normei sanitar-veterinare de stabilire a cerințelor de 
comercializare a cărnii de pasăre și HG nr. 520/2010 

cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind 
contaminații din produsele alimentare.

Termen de valabilitate: minim 4 luni de la data livră-
rii. La livrare se va prezenta copia actului ce confirmă 
calitatea/conformitatea sau inofensivitatea produse-

lor, confirmată prin ștampila umedă.

Livrarea: Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vi-
neri, ora: 08:00-16:00. Cel puțin de 2 ori pe lună, în 

termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor Peni-
tenciare, în baza cererii remise prin poșta electronică 

de către persoana responsabilă.

7 357 156,00

2 P-2 - Lipcani 8 600,00
3 P-3 - Leova 10 600,00
4 P-4 - Cricova 21 400,00
5 P-5 - Cahul 3 900,00
6 P-6 - Soroca 19 700,00
7 P-7 - Rusca 7 500,00
8 P-9 - Pruncul 13 700,00
9 P-10 - Goian 1 000,00

10 P-11 - Bălți 8 300,00
11 P-13 - Chișinău 25 800,00
12 P-15 - Cricova 14 100,00
13 P-16 - Pruncul 6 200,000
14 P-17 - Rezina 8 200,00
15 P-18 - Brănești 17 300,00

Total 176 
600,00

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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Lotul nr. 2 – Carne de porc
1

15
11

30
00

-3
P-1 - Taraclia 1 600,00

Specificaţia Tehnică: Carne curată, cu grăsime până 
la 10%, fără sânge, șoric și fără oase. Congelată. Cerin-
țe stabilite de HG nr. 696/2010 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Carne-materie primă. Produ-
cerea. Importul și comercializare” și HG nr. 520/2010 

cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind 
contaminații din produsele alimentare.

Termen de valabilitate: minim 4 luni de la data livră-
rii. La livrare se va prezenta copia actului ce confirmă 
calitatea/conformitatea sau inofensivitatea produse-

lor, confirmată prin ștampila umedă.

Livrarea: Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vi-
neri, ora: 08:00-16:00. Cel puțin o dată pe lună, în ter-
men de 10 zile după data solicitării Instituțiilor Peni-
tenciare, în baza cererii remise prin poșta electronică 

de către persoana responsabilă.

2 639 808,00

2 P-2 - Lipcani 1 400,00

3 P-3 - Leova 1 700,00

4 P-4 - Cricova 3 500,00

5 P-5 - Cahul 700,00

6 P-6 - Soroca 3 200,00

7 P-7 - Rusca 1 300,00

8 P-9 - Pruncul 2 200,00

9 P-10 - Goian 300,00

10 P-11 - Bălți 1 300,00

11 P-13 - Chișinău 4 100,00

12 P-15 - Cricova 2 300,00

13 P-16 - Pruncul 1 100,00

14 P-17 - Rezina 1 300,00

15 P-18 - Brănești 2 800,00

Total 28 800,00
Lotul nr. 3 – Pește „Merluciu”

1

 1
51

19
60

0-
1 

P1-Taraclia 5 900,00

Specificaţia Tehnică: Congelat, bucată nu mai 
mică de 20 cm, fără cap și fără măruntaie. Cerințe 

stabilite de  HG nr. 520/2010 cu privire la aprobarea 
Regulamentului sanitar privind contaminații din 

produsele alimentare.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data livră-
rii. La livrare se va prezenta copia actului ce confirmă 
calitatea/conformitatea sau inofensivitatea produse-

lor, confirmată prin ștampila umedă.

Livrarea: Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vi-
neri, ora: 08:00-16:00. Cel puțin 2 ori pe lună, în 
termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor 

Penitenciare, în baza cererii remise prin poșta elec-
tronică de către persoana responsabilă.

4 583 000,00

2 P2-Lipcani 4 800,00

3 P3-Leova 6 000,00

4 P4-Cricova 12 200,00

5 P5-Cahul 2 300,00

6 P6-Soroca 11 200,00

7 P7-Rusca 4 200,00

9 P9-Pruncul 7 800,00

10 P10-Goieni 600,00

11 P11-Bălţi 4 700,00

13 P13-Chişinău 14 800,00

14 P15-Cricova 8 000,00

15 P16-Pruncul 2 900,00

16 P17-Rezina 4 600,00

17 P18-Brăneşti 10 000,00

Total 100 000,00

Lotul nr. 4 – Pește „Merlan albastru”
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1
  1

51
19

60
0-

1 
P1-Taraclia 5 900,00

Specificaţia Tehnică: Congelat, bucată nu mai 
mică de 20 cm, fără cap și fără măruntaie. Cerințe 

stabilite de  HG nr. 520/2010 cu privire la aprobarea 
Regulamentului sanitar privind contaminații din 

produsele alimentare.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data livră-
rii. La livrare se va prezenta copia actului ce confirmă 
calitatea/conformitatea sau inofensivitatea produse-

lor, confirmată prin ștampila umedă.

Livrarea: Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vi-
neri, ora: 08:00-16:00. Cel puțin 2 ori pe lună, în 
termen de 5 zile după data solicitării Instituțiilor 

Penitenciare, în baza cererii remise prin poșta elec-
tronică de către persoana responsabilă.

4 583 000,00

2 P2-Lipcani 4 900,00

3 P3-Leova 6 000,00

4 P4-Cricova 12 200,00

5 P5-Cahul 2 300,00

6 P6-Soroca 11 100,00

7 P7-Rusca 4 200,00

8 P9-Pruncul 7 800,00

9 P10-Goieni 600,00

10 P11-Bălţi 4 700,00

11 P13-Chişinău 14 800,00

12 P15-Cricova 8 000,00

13 P16-Pruncul 2 900,00

14 P17-Rezina 4 700,00

15 P18-Brăneşti 9 900,00

Total 100 000,00

Lotul nr. 5 – Ulei de floarea soarelui 

1

  1
54

21
00

0-
5 

 

Ulei de floarea 
soarelui 

56 000,00 
litri

Specificaţia Tehnică: Ulei de floarea-soarelui, rafinat 
dezodorizat.  Ambalat în recipiente 1-10 litri/buc. din 

materiale admise pentru contact cu produsele ali-
mentare, conform actelor normative în vigoare. Cerin-
țe stabilite de  HG nr. 434/2010 cu privire la aprobarea 

Cerinţelor “Uleiuri vegetale comestibile”. 

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data livră-
rii. La livrare se va prezenta copia actului ce confirmă 
calitatea/conformitatea sau inofensivitatea produse-

lor, confirmată prin ștampila umedă.

Livrarea: Perioada: 01.01.2023-31.12.2023/ luni-vi-
neri, ora: 08:00-16:00. Cel puțin 1 dată în 3 luni, în ter-
men de 10 zile după data solicitării Instituțiilor Peni-
tenciare, în baza cererii remise prin poșta electronică 

de către persoana responsabilă.

Livrarea se va efectua pe adresa: or. Chișinău, str. Petri-
cani ,88

1 772 960,00

Total

TOTAL 20 935 
924,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor atelie-
re protejate sau acesta poate fi executat numai 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 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din Documen-
tația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coor-
donată 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 ne prezentării informațiilor solicita-

te de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indi-
că în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței
Mod de demonstra-
re a îndeplinirii cri-

teriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cerere de participare

Completat în confor-
mitate cu Anexa nr. 
7 din Documentația 
standard - confirmat 
prin semnătură elec-

tronică

Obligatoriu

2 Declarație privind valabilitatea 
ofertei

Completat  în confor-
mitate cu Anexa nr. 
8 din Documentația 
standard- confirmat 
prin semnătură elec-

tronică

Obligatoriu

3
Garanția pentru ofertă, 1%

Completată în confor-
mitate cu Anexa nr. 
9 din Documentația 

standard - 

în original, emisă de o 
bancă comercială; Ter-
menul de valabilitate 
să fie egal cu perioa-
da de valabilitate a 
ofertei - 90 zile din 

data limită de depu-
nere a ofertelor. Nu 

se acceptă transfer pe 
contul ANP.

Obligatoriu

4 Propunerea tehnică

Completat  în confor-
mitate cu Anexa nr. 

22 din Documentația 
standard - confirmat 
prin semnătură elec-

tronică

Obligatoriu

5
Propunerea financiară

Completat  în confor-
mitate cu Anexei nr. 
23 din Documentația 
standard - confirmat 
prin semnătură elec-

tronică

Obligatoriu

6 DUAE

Completat conform 
modelului anexat, con-
firmat prin semnătura 

electronică ;

Obligatoriu
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Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, docu-
mentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecţie, în conformitate 

cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

1 Dovada înregistrării de stat Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică

2 Certificat de atribuire al contu-
lui bancar

Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură 
electronică

3 
Certificat de efectuare siste-

matică a plății impozitelor, con-
tribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului 
– conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - 

copie,  confirmată prin semnătură electronică;

4

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efec-
tivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani.

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

5 Autorizație sanitară de 
funcționare

Copie a originalului eliberat de organul abilitat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice

6 Autorizație sanitară veterinară 
de funcționare a transportului

Copie a originalului eliberat de organul abilitat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice

7 Acte de confirmare a calității/
inofensivității/ conformității.

Copie a originalului eliberat de organul abilitat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice

8
Garanția de bună execuție 5% 
din suma contractului (în cazul 

atribuirii contractului)

Completată în conformitate cu anexa nr. 13 din DS

- în original, emisă de o bancă comercială;

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

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.
Alte informații:

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

24.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate cel mai mic preț și corespunderea 
specificației tehnice solicitate;

licitație electronică, în 3 runde cu pa-
sul minim 1%.

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 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. 01 din 20.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală 
Urgentă Prespitalicească

IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Numărul de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01
Adresa de e-mail ale autorității contractante cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.ambulanta.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Peștereanu Nina, 022025907 cnamup.achizi-
tii@ambulanta.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 do-
cumentația de atribuire)

www.mtender.gov.md

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)

Instituție Medico-Sanitară Publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Cantitate/ 

UM
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, fără TVA 
(pentru fiecare lot în parte)

1
09100000-0

Lotul nr. 1 - Motorina 1630560/litri - 38793740,00
2 Lotul nr. 2 – Benzina AI 95 801670/litri - 16801666,00

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Pe loturi (fiecare SAMU și PAMU) conform următoarelor cerințe/
criterii: cea mai mică distanță a stațiilor PECO față de SAMU/PAMU 
(criteriu care va prevala) și cel mai mare discount oferit (criteriu care 
va fi aplicat în situația în care distanța dintre stațiile PECO ale ofer-
tanților si SAMU/PAMU va fi aceeași). Stațiile de alimentare PECO 
ale furnizorului urmează a fi amplasate în fiecare raion unde sunt 
amplasate Substațiile și Punctele de Asistență Medicală Urgentă, 
inclusiv și în mun. Chișinău.
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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 uti-
lizate

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu R

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. 02 din 20.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală 
Urgentă Prespitalicească

IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Numărul de telefon/fax 022 28-62-70 / 022 28-65-01
Adresa de e-mail ale autorității contractante cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.ambulanta.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Peștereanu Nina, 022025907 cnamup.achizi-
tii@ambulanta.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 do-
cumentația de atribuire)

www.mtender.gov.md

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)

Instituție Medico-Sanitară Publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Cantitate/ 

UM
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 50100000-
6

Servicii de reparare și  
întreținere a automobilelor de 
serviciu

1 / lot - 37500000,00

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor 
solicitate pe lot

Alte informații:

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

Octombrie 2022
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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 R

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. 21   din   21.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Bălți
IDNO 1007601003161
Adresa Republica Moldova, mun.Bălţi, 

piața Independenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-54663(DEC);0231-54622,0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@balti.md serviciulachizitiipublice@

gmail.com  
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș,  
tel.023154622/54623

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

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/
invitatii-de-participare 

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 ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Primăria mun.Bălți 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în par-

te)

1 45233142-6 «Reparația str.Ștefan 
cel Mare (de la ”Casa 

Ofițerilor” pînă la 
str.N.Testemițeanu) 

mun.Bălți»

1 buc. (lu-
crare)

Conform listei cu 
cantitățile de lu-
crări, a caietului 
de sarcini și schi-

țelor anexate.

Suma – 

   5 380 312,44 lei fără TVA/  6 456 
374,93 lei cu TVA 

II. 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 R

Da □

file:///D:\Setevaia\PLANURI%20ANUALE%20ACHIZITII%20-%20DIRECTII,%20SECTII\Anunț%20de%20intenție%202022\primaria@balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț și respectarea tuturor cerințelor 
de calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

noiembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu R

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 Termen de executare a lucrărilor – decembrie 2022

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.    din  _______________

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SPITALUL DE STAT
IDNO 1006601003968
Adresa Str. Drumul Viilor 34
Numărul de telefon/fax 022-72-90-41, 022-72-91-72
Adresa de e-mail ale autorității contractante spital_acsr@gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ghinguleak Diana, 022-72-91-72
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)

 

https://achizitii.md/ro/ - 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)

autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziţie si ob iectul principal de 
activitate este presta re a serviciilor medico 
sanitare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
servi-ciilor/lucrărilor so-

licitate

Uni-
tatea 

de 
mă-
sură

Can-
ti-ta-
tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refer-

ință

Valoarea       
estimată 

(se va 
indica 
pentru 

fiecare lot                             
în parte)

(lei)

1 33124130-5 Ansă Dormia ( standart)   Ø 
2-2,5 cm deschis

Buc 2 (coșulet pentru extragerea corpilor 
străini )

12 000,00

2 33124130-5 Ansă p/u polipectomie forma 
ovală L 180 – 200 cm

Buc 5 Ansă p/u polipectomie forma ovală 
L 180 – 200 cm

8000,00

3 33124130-5 Ansă p/u polipectomie forma 
hexagonală L180 – 200 cm

Buc 5 Ansă p/u polipectomie forma hex-
agonală L180 – 200 cm

8000,00

4

33169000-2 Forceps pentru biopsie pentru 
gastroscop lungimea 160-180 
cm, cuve ovale , fenestrale cu 

/ fără ac
Buc

4

pentru gastroscop lungimea 
160180 cm, cuve ovale , fenestrale 

cu / fără ac

6000,00

5

33169000-2 Forceps pentru biopsie pentru 
colonoscop lungimea  80-200 
cm, cuve ovale , fenestrale cu 

/ fără ac
Buc 4

biopsie pentru colonoscop 
lungimea 180-200 cm, cuve ovale , 

fenestrale cu / fără ac

6000,00
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6
33169000-2 Injectoare pentru endoscopie 

lungimea 180cm-200 cm
Buc 5

Injectoare pentru endoscopie 
lungimea 180cm-200 cm

8000,00

7

33141760-5

Capron răsucit, neabsorbabil, 
alb (necolorat), steril,ambalat 

în 2 ambalaje de protecție, 
USP-1, metric 4, a cite 20-25 m 

in bobina

buc 60

Capron răsucit, neabsorbabil, alb 
(necolorat), steril,ambalat în 2 am-

balaje de protecție, USP-1, metric 4, 
a cite 20-25 m in bobina

20000,00

8

33141760-5

Capron răsucit, neabsorbabil, 
alb (necolorat), steril,ambalat 

în 2 ambalaje de protecție,  
USP-2/0, metric 3, a cite 20-25 

m in bobina

Buc 60

Capron răsucit, neabsorbabil, alb 
(necolorat), steril,ambalat în 2 am-
balaje de protecție,  USP-2/0, met-

ric 3, a cite 20-25 m in bobina
15000,00

9

33141121-4

Catgut plan steril, USP N1 
(metric 5), lungimea 150-

170cm Buc 180

Catgut plan steril, USP N1 (metric 
5), lungimea 150-170cm

8000,00

10

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N16Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la nivele 
diferite distanța 1 cm ) amba-

laj individual

buc 200

Cateter de aspiraţie-drenaj Re-
don-type steril  N16Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil , 

atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) am-

balaj individual

20000,00

11

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N18Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la nivele 
diferite distanța 1 cm ) amba-

laj individual

buc 300

Cateter de aspiraţie-drenaj Re-
don-type steril  N18Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil , 

atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) am-

balaj individual

20000,00

12

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N20Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la nivele 
diferite distanța 1 cm ) amba-

laj individual

buc 100

Cateter de aspiraţie-drenaj Re-
don-type steril  N20Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil , 

atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) am-

balaj individual 10000,00

13

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N22Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la nivele 
diferite distanța 1 cm ) amba-

laj individual buc 100

Cateter de aspiraţie-drenaj Re-
don-type steril  N22Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil , 

atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) am-

balaj individual
10000,00

14

33141200-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N24Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la nivele 
diferite distanța 1 cm ) amba-

laj individual

Buc 80

Cateter de aspiraţie-drenaj Re-
don-type steril  N24Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil , 

atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) am-

balaj individual
10000,00

15

33141200-2

Cateter p/u pancreato-colan-
giografie retrogradă Ø 2mm 

lungimea 180-200 mm Buc 5

Cateter p/u pancreato-colangiogra-
fie retrogradă Ø 2mm lungimea 

180-200 mm

10000,00
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16

33169000-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N26Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la nivele 
diferite distanța 1 cm ) amba-

laj individual

buc 60

Cateter de aspiraţie-drenaj Re-
don-type steril  N26Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil , 

atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) am-

balaj individual

10000,00

17

33169000-2

Cateter de aspiraţie-drenaj 
Redon-type steril  N28Fr, L70-
80 cm.Materila PVC medical, 

tub drept , moale cu vîrful 
rotungit , flexibil , atraumatic 

cu 7-8 orificii laterale (la nivele 
diferite distanța 1 cm ) amba-

laj individual

buc 40

Cateter de aspiraţie-drenaj Re-
don-type steril  N28Fr, L70-80 

cm.Materila PVC medical, tub drept 
, moale cu vîrful rotungit , flexibil , 

atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la 
nivele diferite distanța 1 cm ) am-

balaj individual

10000,00

18

33680000-0

Set de drenaj pentru cistosto-
mie suprapubiană 14F cu ca-

teter Foley

buc 5 Set de drenaj pentru cistostomie 
suprapubiană 14F cu cateter Foley

7000,00

19 33680000-0 Set de drenaj pentru cistosto-
mie suprapubiană 14F x 48 cm 

tip PIGTAIL

buc 5 Set de drenaj pentru cistostomie 
suprapubiană 14F x 48 cm tip PIG-

TAIL

7000,00

20 33680000-0 Hîrtie cardio ECG 
210x280x143 

buc 15 Hîrtie cardio ECG 210x280x143 2000,00

21

33169000-2

Hîrtie cardio ECG 215x300 buc 100 Pentru aparatul COMEN 8000,00

22 33680000-0 Manjetă pentru monitor MEC 
2000 13,1*23.5cm

Buc 20 Manjetă pentru monitor MEC 2000 
13,1*23.5cm

7000,00

23 33680000-0 Manjetă pentru monitor MEC 
2000

17,5x31-40 sm

buc 10 Manjetă pentru monitor MEC 2000

17,5x31-40 sm

7000,00

24 33169000-2 Papilotom  arcuat  L 180-200 
mm

Buc 10 Papilotom  arcuat  L 180-200 mm 50000,00

25 33169000-2 Papilotom  cu ac  L 180-200 
mm

Buc 4 Papilotom  cu ac  L 180-200 mm 15000,00

26 33680000-0 Perii /arici, iorş / p/u curăţat 
cistoscoapele 35 cm

Buc 20 Perii /arici, iorş / p/u curăţat cistos-
coapele 35 cm

1000,00

27 33680000-0 Capron USP-2 , metric 5 , a 
cite 20-25 m in bobina ,rasucit 

neasorbabil ,alb  (necolorat 
),steril ambalat in 2 ambalaje 

de protectie buc 100

Capron USP-2 , metric 5 , a cite 20-
25 m in bobina ,rasucit neasorbabil 
,alb  (necolorat ),steril ambalat in 2 

ambalaje de protectie
10000,00

28 33141310-6 Seringa pentru gastroscop, 
colonoscopy 50-60 ml , cu 
orificiu marginal , fără ac

Buc 20 În ambalaj individual cu orificiu 
marginal

5000,00

29 33141121-4 Emplastru 2,5x5m pe baza de 
tesatură

buc 1500 Emplastru 2,5x5m pe baza de te-
satură

16000,00

30 33141121-4 Emplastru 2,5x5m pe baza de 
material nețesut

buc 1500 Emplastru 2,5x5m pe baza de ma-
terial nețesut

16000,00

31 33680000-0 Percu Trach PDT set typ 1 Dila-
tationsset N 9

Buc. 2 Percu Trach PDT set typ 1 Dilata-
tionsset N 9

20000,00

32 33680000-0 Material nesesut 200m.X 90 
cm

buc 5 Material nesesut 200m.X 90 cm 3000,00
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33

33141200-2

Cateter Folley cu 3 canale,22 
Frenci ,silicon volumul balo-

nului 60-70 ml Buc. 30

Cateter Folley cu 3 canale,22 Frenci 
,silicon volumul balonului 60-70 ml

15000,00

34

33141200-2

Cateter Folley cu 3 canale 22 
Frenci ,silicon ,volumul balo-

nului 70-100 ml buc 30

Cateter Folley cu 3 canale 22 Frenci 
,silicon ,volumul balonului 70-100 

ml 10000,00

35

33141200-2

Cateter Folley cu 2 canale ,22 
frenci, volumul balonului 50-

70 ml buc 30

Cateter Folley cu 2 canale ,22 frenci, 
volumul balonului 50-70 ml

10000,00

36 33680000-0 Hirtie ECG 210 x 140 buc 100 Hirtie ECG 210 x 140 8000,00

37 33680000-0 Set subclave N 7 F Buc. 100 Set subclave N 7 F 20000,00

38 33680000-0 Set Laringoscop Buc. 3 Din metal 7000,00

39 33600000-6 Termometru medical pentru 
pacienti fără mercur

buc 100 Înregistrat la Departamentul 
Metrologie cu ştampilă de 

verificare la livrare

20000,00

40 33600000-6 Set p/u irigare cu Termofor 2-3 
litre

buc 5 Set p/u irigare cu Termofor 2-3 litre 1000,00

41 33123100-9 Tonometru (manjetă fără met-
al) cu stetoscop

Buc 50 Tonometru (manjetă fără metal) cu 
stetoscop – înregistrat la Departa-
mentul Metrologie cu ştampilă de 

verificare la livrare.

15000,00

42 33600000-6 Tub endotrahial cu manjetă 
N  7.5 

Buc 70 Tub endotrahial cu manjetă N  7.5 2000,00

43 33600000-6 Ulei pentru masaj 150 ml buc 50 Ulei pentru masaj 150 ml 2000,00

44 33680000-0 Hîrtie foto p/u USG (super 
ULSTAR-1100S)

buc 50 Hîrtie foto p/u USG (super UL-
STAR-1100S)

20000,00

45 33680000-0 Masti CPAP-universal full face 
mărimea M

buc 3 Masti CPAP-universal full face 
mărimea M

3000.00

46 33680000-0 Masti CPAP-universal full face 
mărimea L

buc 3 Masti CPAP-universal full face 
mărimea L

3000,00

47 33680000-0 Ac pentru seringa 21/G/0,8 
mm x 40 mm steril

buc 3000 Ac pentru seringa 21/G/0,8 mm x 
40 mm steril

1500,00

48 33600000-6 Foarfece chirurgicale drepte 
cu 2 vîrfuri ascutit L- 14

buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

49 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile uni-
ca folosinta N12

buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica 
folosinta N12

500,00

50 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile uni-
ca folosinta N16

buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica 
folosinta N16

500,00

51 33600000-6 Lame chirurgicalle sterile uni-
ca folosinta N20

buc 200 Lame chirurgicalle sterile unica 
folosinta N20

500,00

52 33600000-6 Foarfece chirurgicale cu 2 
vîrfuri incovoiate L – 14 cm

buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

53 33600000-6 Foarfece chirurgicale cu 1 
vîrfuri ascutit drept L – 14 cm

buc 10 Otel inoxidabil 2000,00

54 33600000-6 Foarfece chirurgicale cu vîrf 
bont vertical drept 17 cm

buc 4 Otel inoxidabil 400,00

55 33600000-6 Pensa Mosquito incovoiata L 
15 cm

buc 10 Otel inoxidabil 5000,00

56 33600000-6 Crontang drept L – 17 cm buc 6 Otel inoxidabil 3000,00

57 33600000-6 Pensa hemostatica dintata L 
17 cm

buc 6 Otel inoxidabil 3000,00
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58 33600000-6 Penceta chirurgicala L – 15 cm buc 20 Otel inoxidabil 4000,00

59 33600000-6 Penceta anatomice L – 15 cm buc 20 Otel inoxidabil 4000,00

60 33600000-6 Catgut simplu(plain catgut) 
USP N0(metric 4) fără ac, 

lungimea atei 150 cm

buc 60 Catgut simplu(plain catgut) USP 
N0(metric 4) fără ac, lungimea atei 

150 cm

6000,00

61 33600000-6 Catgut simplu(plain catgut) 
USP N2(metric 6) fără ac, 

lungimea atei 150 cm

buc 60 Catgut simplu(plain catgut) USP 
N2(metric 6) fără ac, lungimea atei 

150 cm

6000,00

II. 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  cel mai mic preț , corespunderea tu-
turor parametrilor tehnici și prezen-
tarea documentelor solicitate obliga-
toriu 

Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație deschisă

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

din 20.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
IDNO 1003600152592
Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Numărul de telefon/fax 022 44-11-85, 022-43-82-37
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.sf.treime@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante https://spital.sf.treime.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Hainițchi

tel: 022-43-42-37, 022-49-20-02
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 accesată do-
cumentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

IMSP SCM Sfânta Treime

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/
lucrărilor 
solicitate

Canti-
tatea

Unitatea 
de măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea es-
timate fără 

TVA  
(se va indi-
ca pentru 
fiecare lot 
în parte)

1

42
71

60
00

-8

Mașină de spă-
lat industrială 3 buc

1. Corpul mașinii, carcasa, tamburul interior și exterior – oțel inox-
idabil; 
2. Programator - M9, M30, VISIO (până la 99 de programe); 
3.  Incărcarea minim 23 kg; 
4. Volumul tamburului – 200 - 230 l; 
5. Diamentrul tamburului – 700-750mm; 
6. Adîncimea tamburului – 500 – 600mm; 
7. Diametrul capacului – 400-500mm; 
8. Distanța de la podea pana la marginea de jos a capacului – 300-
400mm; 
9. Viteza scurgerii – 800-900 rot/min; 
10. Viteza de spălare 40-50 rot/min; 
11. Capacitatea motorului – 0,75kvt; 
12. Capacitatea încălzirii – 12 kW; 
13. Aprovizionarea cu apă ¾ mm/diuim; 
14. Conectare la aburi – ½ mm/diuim; 
15. Diametrul de scurgere – 70-80mm; 
16. Inălțimea de scurgere de la podea – 120-130 mm;  
17. Tensiunea – 380 V; 
18. Termen de garanție – 24 luni de la punerea în funcțiune a uti-
lajului.

540 000

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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2

42
71

60
00

-8

Uscător rotativ 2 buc

1. Corpul mașinii, carcasa, tamburul interior și exterior – oțel inox-
idabil; 
2. Programator - ECO DRY (30 de programe); 
3.  Incărcarea minim 45 kg; 
4. Volumul tamburului – 900-1000 l; 
5. Diamentrul tamburului 1000-1200 mm; 
6. Adîncimea tamburului – 900 – 1100mm; 
7. Diametrul capacului – 400-500mm; 
8. Distanța de la podea pana la marginea de jos a capacului – 400-
600mm; 
9. Capacitatea încălzirii – 25 kW; 
10. Diametrul de scurgere – 70-80mm; 
11. Inălțimea de scurgere de la podea – 120-130 mm;  
12. Tensiunea – 380 V; 
13. Termen de garanție – 24 luni de la punerea în funcțiune a uti-
lajului.

302 400

3

42
71

60
00

-8

Mașina de căl-
care (каландр 
гладильный)

1 buc

1. Capacitatea de călcat 60-70 kg/ora; 
2. Viteza de călcare: 1-6 m/min 
3. Sistem de bandă rotativă în două sensuri; 
4. Rezistența la căldură – 180 - 220 oC 
5. Cilindru galvanizat pentru o mai bună conducere a căldurii; 
6. Lungimea de lucru a rolei – minim 2000 mm; 
7. Diametrul rolei- 320 - 550 mm 
8. Putere nominala 25-30 kwt; 
9. Conexiunea electrică - 380V/50Hz 
10. Nivel de zgomot < 57db; 
11. Lațimea  500-1300 mm 
12. Lungimea  2100-2750 mm 
13. Inalțimea  1000-1500 mm 
14. Protectie automata pentru mâini și oprire automată pentru 
siguranța de lucru. 
15. Pedala pentru pornire si oprire ușoară în timpul lucrului. 
16. Forța de calcare automată. 
17. Temperatura și viteza de lucru cu sisteme automat de reglaj. 
18. Umiditatea ramasa maxima 10-15% în functie de textil. 
19) Termen de garanție –24 luni de la punerea în funcțiune a uti-
lajului.

216 000

TOTAL 1 058 400

II. 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

Prețul cel mai scăzut conform cerin-
țelor solicitate

Alte informații:

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

Octombrie-Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Licitație elctronică □
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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

a contractului de achiziții publice privind achiziționarea lucrărilor de 

„Utilaje pentru sistemele de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid - repetat”

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1657888066617 din 20.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-748, 022-409-707
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Anastasia Ionel, anastasia.ionel@anp.gov.md 

 
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 Bunuri □  
Obiectul de achiziție Utilaje pentru sistemele de încălzire, pompe de 

rețea, cazane pe combustibil solid - repetat
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657888066617

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060102/ 
Data publicării:18.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 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: 0
Pe cale electronică: 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. ocds-b3wdp1-MD-1657888066617/001 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657888066617
mailto:anastasia.ionel@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657888066617
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060102/
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Denumire SRL ”Urban Code”
IDNO 1018600026143
Date de contact 

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

 Tofan Dorina; or. Chișinău, str.Zelinschi, 38/4 ap. (of.) 49;   urban.
code@bk.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 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1
Cazan pe combustibil solid 39715000-7 8 buc. 14 COP din 

20.09.2022 298 560,00

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 □        

Da □        

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

Nu □        
2022-020715

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:urban.code@bk.ru
mailto:urban.code@bk.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  21.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md
Adresa de internet www.urgenta.md
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal 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)

Instituție medico-sanitară publică cu activitate 
națională responsabilă de acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
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   /   Servicii   /   Lucrări

Obiectul de achiziție
Lucrări de extindere a rețelei de gaze medica-
le (s.Traumatologie II)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661502428086 / 
21062320
Data publică-
rii: 26 aug 2022, 11:26

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661502428086?tab=con-
tract-notice

Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut   /   Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț / Cel mai bun raport ca-
litate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru / Sistem dinamic de achiziții / Lici-
tație electronică

Nr. oferte primite

Total: 1 (unu)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 1 (unu)

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661502428086
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661502428086?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661502428086?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.1 din 28.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL «DATA CONTROL»
IDNO 1003600007935

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

MD-2025, mun.Chișinău, str.N. Testemițeanu 
17/6 

Telefon: (022) 27-37-12 

E–mail: contact@datacontrol.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societa-
te mixtă, consorțiu sau altele) Da □     Nu □
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul 
din contract) Da □     Nu □

Loturile atribuite:
Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

1 Lucrări de extindere a rețelei de gaze medicale 
(s.Traumatologie II)

Lot 1 626 / 21.09.2022 108 738,87

Total 108 738,87

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) publi-
cărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001; (022) 820 652, 820-651;  contestatii@ansc.md / 
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 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:contact@datacontrol.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       din   20.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 10136010000495

Adresa str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022-868-130

E-mail achizitii@igp.gov.md;

Adresa de internet www.politia.md

Persoana de contact Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație și termoizolare a fațadei la sediul 
Inspectoratului de Poliție Ciocana

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660737186808
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660737186808?tab=contract-notice
Data publicării: 17.08.2022

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

Nu se aplică

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:2
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 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. 124 din 08.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „BM Direct”S.R.L.
IDNO 1018600050443
Date de contact 

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

bmdirectsrl@gmail.com

Tel: 069122332

mun. Chișinău, str. Albișoara, 82/8
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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. Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, fără TVA Suma, cu TVA

Lucrări de reparație și 
termoizolare a fațadei 

la sediul Inspectoratului 
de Poliției Ciocana

45200000-9 1 buc. 128-LC din 
20.09.2022 2 352 933,21 2 823 519,85

2. 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 (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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 ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliţiei al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022-868-130
E-mail igp@igp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact Victoria Lupan, achizitii@igp.gov.md, 

022-868-265, 067-402-174
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Mobilier pentru Sectoarele de Poliție reconstruite în 
cadrul Proiectului „Cooperarea regională pentru Pre-
venirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere 
România - Moldova” (THOR/4.3/1) în cadrul Programu-
lui Operațional Comun România – Republica Moldova 
2014 -2020 și necesitățile Inspectoratului General al 
Poliției (repetat)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659083512375
Data publicării: 29.07.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659083512375?tab=contract-notice

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

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 11
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 11
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 11

 
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. 127 din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire „Gecri”  S.R.L.
IDNO 1003600064712
Date de contact 

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

gecri@mail.ru 

Tel: 069-142-435

mun. Chișinău, str. Burebista 7
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu 
TVA

Safeu metalic

1.1 Safeu metalic, cu 
două uși

39100000-
3

33 buc.

132-BN 
20.09.2022 319 900,00 383 880,00

1.2 Safeu metalic, cu 
două uși clasa A și B 7 buc.

1.3 Safeu metalic, cu trei 
despărțituri 15 buc.

1.4 Safeu metalic, cu o 
ușă clasa A și B 4 buc.

Denumire „Goliat Vita”  S.R.L.
IDNO 1002611000904
Date de contact 

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

goliat-vita@mail.ru 

Tel: 069-600-548

mun. Comrat, str. Lenin 11A  
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

1. Masă de ședință 39100000-
3 21 buc. 131-BN 

20.09.2022 60 000,00 71 999,97
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Denumire „Limani-Grup”  S.R.L.
IDNO 1008600031193
Date de contact 

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

diana.limani@mail.ru 

Tel: 079-476-449; 078-127-127

mun. Chișinău, str-la Studenților 4/2, ap.505
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

1. Stelaj metalic

1.1

Stelaj metalic cu 
7  rafturi demon-
tabil (Dimensiuni 
2440(h)*900*480)

39100000-
3

48 buc.

133-BN 
20.09.2022 172 490,00 206 988,001.2

Stelaj metalic cu 
7  rafturi demon-
tabil  (Dimensiuni 
2440(h)*900*300)

23 buc.

1.3

Stelaj metalic cu 
7  rafturi demon-
tabil (Dimensiuni 
2440(h)*700*300)

2 buc.

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 (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

Nr. 06 din 20.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Compania Națională de Asigurări în Medicină
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007601007778
Adresa Str. Vlaicu Pîrcălab 46
Număr de telefon/fax 022-780-263, 022-780-032
E-mail vladimir.gonta@cnam.gov.md
Adresa de internet www.cnam.md
Persoana de contact Vladimir Gonța 
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 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/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional Au-

tomatizat „Asistența Medicală Primară” (SIA AMP)
Anunțul de participare ID ocds-b3wdp1-MD-1660736124132

https://e-licitatie.md/contract-notice/38907
Data publicării: 17/08/2022 14:48

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: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: prin SIA RSAP MTender
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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. 
17/22 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S&T Mold SRL
IDNO 1002600033173
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8

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:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 
economic

Cantitate și 
unitate de 
măsură  

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul unitar 
(cu TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total
 (inclusiv TVA)

Lot

Servicii de mentenanță 
preventivă– în bază de 
abonament 

S&T Mold SRL 4 luni 270 200,00 324 240,00 1 080 800,00 1 296 960,00

Servicii de mentenanță 
adaptivă și de corecție – la 
cerere

S&T Mold SRL 1600 om/ore 485,00 582,00 776 000,00 931 200,00

Suma totală 1 856 800,00 2 228 160,00
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 achiziţii publice sau prin în-
cheierea 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


37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.7238 din 21.09.2022

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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ V
Servicii 

Lucrări □

Obiectul de achiziție
Achiziționarea mărfurilor sanitare și de protecție cu livra-
re și descărcare în depozitul CNAS din str. Gheorghe Tudor 
nr. 3

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1660559501366-
EV-1660561099923
Data publicării: 15/08/2022 13:58
https://e-licitatie.md/achizitii/38796/marfuri-sanita-
re-si-de-protectie

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 
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Nr. oferte primite

Total: 9 (nouă)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 9 (nouă)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 9 (nouă)

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 44 din 06.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “ Ecochim-Group”
IDNO 1016604001988 
Date de contact 

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

Or.Otaci, str. Voitovici, nr.21,

Telefon: 069531000

e-mail: ecochim.trade@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

Nr. 
lotului Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. și data con-

tractului Total fără TVA Total cu TVA

1 Dezinfectant, 5l 39800000-0 220 nr.1535-09/22 din 
15.09.2022 29 590,00 31 957,20

Valoarea contractului fără TVA, lei 29 590,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 31 957,20

Denumire SRL” Dezmed-CV”
IDNO 1008600056835 
Date de contact 

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

mun. Chișinău, Stradela 1 caucaz, nr.8,

Telefon: 069519995

e-mail: dez_2004@mail.ru
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

mailto:dez_2004@mail.ru
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Nr. 
lo-
tu-
lui

Denumirea, bunurilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Total 
fără 
TVA

Total cu 
TVA

2  Tablete dezinfectante pe bază de 
clor, (analogic „tabidez”) 39800000-0 162,1621 nr.1537-09/22 

din 15.09.2022 19 800,00 21 384,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 19 800,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 21 384,00

Denumire SRL “ DENIADI “
IDNO 1003600022839 
Date de contact 

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

mun.Chișinău, șos. Muncești, nr.161/1,

Telefon: 022 63-99-71

e-mail: deniadi_nataly@mail.ru

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. lot. Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data con-
tractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

3 Înălbitor, 1l 39800000-0 350 Nr.1534.09/2022
din

15.09.2022

2 152,50 2 583,00

4 Săpun lichid, 5l 39800000-0 200 5 780,00 6 936,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 7 932,50

Valoarea contractului cu TVA, lei 9 519,00

Denumire “M-INTER-FARMA “ SA
IDNO 1003600005263 
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Grenoble, nr.23,

Telefon: 022 904-005,022 904-006, 022 904-
007

e-mail: info@minterfarma.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 con-
tract)

Da □            Nu □   V
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Nr. 
lo-
tu-
lui

Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

5 Mănuși latex (cutii a câte 100 
buc.) 39800000-0 350 nr.1536-09/22 

din 15.09.2022 25 925,93 28 000,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 25 925,93

Valoarea contractului cu TVA, lei 28 000,00

Denumire SRL”AELO GRUP “
IDNO 1011600009752 
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str.Petru Movilă, nr.23/5,ap 3
Telefon: 061033993

e-mail: aelogrup@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

Nr. 
lotului Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 

măsură
Nr. și data con-

tractului
Total fără 

TVA
Total 

cu TVA

7 Măști de protecție de 
unica folosință 39800000-0 110 000 nr.1538-09/22 

din 15.09.2022 66 000,00 79 
200,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 66 000,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 79 200,00

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 □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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


41

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.7238 din 21.09.2022

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
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Cererea ofertelor de preț

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □ V
Servicii 

Lucrări □

Obiectul de achiziție
Achiziționarea mărfurilor sanitare și de protecție cu livra-
re și descărcare în depozitul CNAS din str. Gheorghe Tudor 
nr. 3

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1660559501366-
EV-1660561099923
Data publicării: 15/08/2022 13:58
https://e-licitatie.md/achizitii/38796/marfuri-sanita-
re-si-de-protectie

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 
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Nr. oferte primite

Total: 9 (nouă)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 9 (nouă)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 9 (nouă)

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 44 din 06.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “ Ecochim-Group”
IDNO 1016604001988 
Date de contact 

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

Or.Otaci, str. Voitovici, nr.21,

Telefon: 069531000

e-mail: ecochim.trade@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

Nr. 
lotului Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. și data con-

tractului
Total fără 

TVA
Total 

cu TVA

1 Dezinfectant, 5l 39800000-0 220 nr.1535-09/22 
din 15.09.2022 29 590,00 31 

957,20

Valoarea contractului fără TVA, lei 29 590,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 31 957,20

Denumire SRL” Dezmed-CV”
IDNO 1008600056835 
Date de contact 

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

mun. Chișinău, Stradela 1 caucaz, nr.8,

Telefon: 069519995

e-mail: dez_2004@mail.ru
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

 

mailto:dez_2004@mail.ru
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Nr. lotu-
lui Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură
Nr. și data contrac-

tului Total fără TVA Total 
cu TVA

2
 Tablete dezinfectan-

te pe bază de clor, 
(analogic „tabidez”)

39800000-0 162,1621 nr.1537-09/22 din 
15.09.2022 19 800,00 21 

384,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 19 800,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 21 384,00

Denumire SRL “ DENIADI “
IDNO 1003600022839 
Date de contact 

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

mun.Chișinău, șos. Muncești, nr.161/1,

Telefon: 022 63-99-71

e-mail: deniadi_nataly@mail.ru

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 con-
tract)

Da □            Nu □   V

Nr. lot. Denumirea, bunurilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Total 
fără TVA

Total 
cu TVA

3 Înălbitor, 1l 39800000-0 350 Nr.1534.09/2022

din

15.09.2022

2 152,50 2 
583,00

4 Săpun lichid, 5l 39800000-0 200 5 780,00 6 
936,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 7 932,50

Valoarea contractului cu TVA, lei 9 519,00

Denumire “M-INTER-FARMA “ SA
IDNO 1003600005263 
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Grenoble, nr.23,

Telefon: 022 904-005,022 904-006, 022 904-
007

e-mail: info@minterfarma.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 con-
tract)

Da □            Nu □   V
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Nr. lo-
tului

Denumirea, bunu-
rilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. și data con-

tractului Total fără TVA Total 
cu TVA

5 Mănuși latex (cutii a 
câte 100 buc.) 39800000-0 350 nr.1536-09/22 

din 15.09.2022 25 925,93 28 
000,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 25 925,93

Valoarea contractului cu TVA, lei 28 000,00

Denumire SRL”AELO GRUP “
IDNO 1011600009752 
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str.Petru Movilă, nr.23/5,ap 3

Telefon: 061033993

e-mail: aelogrup@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 con-
tract)

Da □            Nu □   V

Nr. lotu-
lui

Denumirea, bu-
nurilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. și data contrac-

tului Total fără TVA Total 
cu TVA

7
Măști de pro-

tecție de unica 
folosință

39800000-0 110 000 nr.1538-09/22 din 
15.09.2022 66 000,00 79 

200,00

Valoarea contractului fără TVA, lei 66 000,00

Valoarea contractului cu TVA, lei 79 200,00

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 □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
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)

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
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 proiectare a lucrărilor de reparații capitale a 2 ni-
vele din clădirea administrativă

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659077339430
Data publicării: 29.07.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1659077339430

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: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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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. ____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”AGH Premium Grup”

IDNO 1010600000095

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. Lot. Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

Lot 1
Servicii de proiectare 

a lucrărilor de reparații 
capitale a 2 nivele din 

clădirea administrativă

71200000-0 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 416 400,00

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 □        

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.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
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)

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
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 Lucrări de reparații curente din cadrul edificiului Direcției 
Medicale

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658393182395
Data publicării: 21.07.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1658393182395

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: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 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/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Profiplast”

IDNO 1004600024221

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. Lot. Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Lucrări de reparații 
curente din cadrul 
edificiului Direcției 

Medicale

45400000-1 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 2 062 913,97

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.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
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)

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparații a spațiilor auxiliare de la edificiul DT Hîn-

cești
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657782307118

Data publicării: 14.07.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1657782307118

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: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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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. ____/22 din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Profiplast”

IDNO 1004600024221

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. Lot. Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Lucrări de reparații 
a spațiilor auxiliare 

de la edificiul DT 
Hîncești

45400000-1 Conform 
anunțului

___/22 din

____.____.2022 836 197,61

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.16  din   20.09.2022                  

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 prețuri

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/ acordului-cadru Bunuri       
Servicii       
Lucrări  +

Obiectul de achiziție Lucrări de renovare a sistemului electric interior a unor 
încăperi din construcția cu nr cadastral 7801112288.01 a 
Liceului Teoretic ”A. Pușchin” din or. Soroca.

Anunțul de participare Nr. 21061318, ocds-b3wdp1-MD-1660046186671 

Data publicării: 09.08.2022

Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21059070 

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:  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
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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. 16 din  29.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL  ”Polimer”
IDNO 1004607002235
Date de contact 

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

or.Soroca str.Cantemir 28,  telefon 023023165,

 e-mail – polimer-md@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 sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,

 inclusiv TVA (lei)

1 SRL  ”Polimer” 45200000-9  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.13 din 
06.09.2022

166034,62

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 +       

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.        din___________  2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000185
Adresa str. N. Starostenco 30
Număr de telefon/fax 022-574-156
E-mail vama@customs.gov.md
Adresa de internet www.customs.gov.md
Persoana de contact 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituție publică, servicii publice

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a imobilelor Serviciului Vamal
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657614150092

Data publicării: 12.07.2022
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/37761

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții 

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 8

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
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.  din __________ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Constructiv Grup” SRL
IDNO 1014600001470
Date de contact 

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

str. Chișinăului 12,  mun. Strășeni, www.constructivgrup.
md, Jereghi Igor, 060208040, constructivgrup@mail.ru 

http://www.constructivgrup.md
http://www.constructivgrup.md
mailto:constructivgrup@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Da         
Asociație de operatori economici  Nu 
Subcontractanți Nu 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparaţie a acoperi-
șului încăperilor amplasate în 
mun. Chișinău, str. Petricani, 
21/3

45400000-1 1 lot Nr.        din 
________2022 

669 047,76

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

Denumire „Reniur-Cons” SRL
IDNO 1008600012730
Date de contact 

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

Com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 29/2ap.42,  mun. Chi-
șinău, Mezu Iurie, 079877400, Ren.iur@mail.ru 

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

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparaţie a încăperii 
depozitului amplasat în mun. 
Chișinău, str. Petricani, 21/3

45400000-1 1 lot Nr.        din 
________2022

891 922,00

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 (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:Ren.iur@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr 5 din 19.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Consiliul raional Edineț
Localitate or.Edineț
IDNO 1007601009794
Adresa or.Edineț, str. Independenței,33
Număr de telefon/fax O 246 2 26 50 / 0 246 2 20 58
E-mail consiliuled@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Lidia Lîsîi, tel. 0 246 2 50 20, lidia_lisii@mail.ru
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 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)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații  curente și întreținere a drumurilor 
publice locale, gestionate de către CR Edineț anul 2022
(L-18,L-23,L-39,L-40,L-41,L-41.1,L-42,L-43,L-44,L-45,L-46,L-
47,L-48,L-49,L-49.1,L-51,L-54,L-56.1).

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661263081846 din 05.09.2022
Data publicării: 23.08.2022
Link:  21062153

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

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.7 
din  06 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA ”Drumuri-Edineț”
IDNO 1003604013877
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Edineț, str. Independenței,179, /0 246 2 84 
94/ 0 246 84 94, / edinet.drum@ast.md

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:consiliuled@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1  Lotul  nr. 1

Lucrări de reparații  curente și 
întreținere a drumurilor publice 
locale, gestionate de către CR 
Edineț anul 2022

(L-18,L-23,L-39,L-40,L-41,L-41.1,L-
42,L-43,L-44,L-45,L-46,L-47,L-48,L-
49,L-49.1,L-51,L-54,L-56.1).

45233142-6 1 lucrare 54 din 
13.09.2022

1 453 585-26

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 □        
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 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 4 din 15.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Consiliul raional Edineț
Localitate or.Edineț
IDNO 1007601009794
Adresa or.Edineț, str. Independenței,33
Număr de telefon/fax O 246 2 26 50 / 0 246 2 20 58
E-mail consiliuled@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Lidia Lîsîi, tel. 0 246 2 50 20, lidia_lisii@mail.ru
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 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)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a drumului L-49G3-Burlanești, 
km 0+000 – km 2+345, raionul Edineț

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656398128823 din 19.07.2022
Data publicării: 28.06.2022
Link:  21059114

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 mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3

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.6 
din  11 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Primaterax-nord”
IDNO 1006602011124
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9 / 079394309 / 
badrajan.vlad@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 □      
 

mailto:consiliuled@mail.ru
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1  Lotul  nr. 1
Lucrări de construcție a 
drumului L-49G3-Burlanești, 
km 0+000 – km 2+345, raionul 
Edineț

45233142-6 1 lucrare 52 din 
18.08.2022

22 161 424-20

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 □        
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 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.4 din 20 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1015600014860

Adresa Chișinău, bd. Negruzzi 3/2 

Număr de telefon/fax 022271408

E-mail imcsmchisinau@gmail.com

Adresa de internet stom-mun.md

Persoana de contact Bascacov Irina, tel 022271408
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Ocrotirea sănătății

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie 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 Materiale,consumabile și instrumentar stomatologic 
2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657178525574
Data publicării: 07.07.2022
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657178525574

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: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 7

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647934651979
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647934651979
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647934651979
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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. 4 din 26.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Vivodent SRL

IDNO 1003600028842

Date de contact 

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

contabilitate@vivodent.md

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 √   

 
Denumire Visiosystems SRL
IDNO 1014600037327

Date de contact 

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

visiosystems2014sale@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 √   

 
Denumire Medtehfarm SRL
IDNO 1003600009825

Date de contact 

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

medtehfarm@mdl.net

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 √   

 
Denumire Vivimed SRL
IDNO 1011600009486

Date de contact 

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

infovivimedplus@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √   

 
Denumire Tehoptimed SA
IDNO 1003600087162

Date de contact 

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

022473769 tehoptimed@inbox.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: COD CPV : 33100000-1

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitatea și 
unitatea de 

masura

Nr. și data contrac-
tului

Suma , 
inclusiv 

TVA

2 Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restau-
rări clasa I, II, III,V, și liner. seringă 50 Nr.74 din 07.09.2022 23.174,42

13 Instrument rotativ NiTi cutii 200 Nr.74 din 07.09.2022 47.040,00

21 Elevator pentru extracții buc 50 Nr.74 din 07.09.2022 6.888,00

26 Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări 
anterioare si posterioare pentru clasa I-V cutie 90 Nr.74 din 07.09.2022 226.618,75

27 Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radi-
culare flacon 150 Nr.74 din 07.09.2022 19.172,16

30 Material pe bază de reșină epoxidă  (baza + activator) 
p/u obturarea  permanentă a  canalelor radiculare             seringă 80 Nr.74 din 07.09.2022 48.474,72

4 Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restau-
rări clasa I, II, III,V, și liner. seringă 50 Nr.78 din 05.09.2022 12.500,00

22 Aspiratoare de salivă chirurgical buc 2 Nr.78 din 05.09.2022 280,00
24 Decolatoare mucogingivale buc 5 Nr.78 din 05.09.2022 460,00

38 Ață dentară igienică buc 50 Nr.78 din 05.09.2022 3.250,00

41 Burete hemostatic buc 350 Nr.78 din 05.09.2022 26.250,00

44 Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere 
bonturi si fixarea pivoților pe canal buc 80 Nr.78 din 05.09.2022 57.200,00

53 Linguri perforate p-u adentie totală și partială buc 60 Nr.78 din 05.09.2022 1.500,00
55 Ceara de modelare a protezelor dentare cut 75 Nr.78 din 05.09.2022 4.500,00
67 Praf p-u sudare buc 20 Nr.78 din 05.09.2022 400,00

72 Piesa chirurgicală contraunghi pentru fiziodispenser buc 1 Nr.78 din 05.09.2022 6.700,00

20 Clește de extracţie în asortiment buc 100 Nr.76 din 12.09.2022 19.700,00
19 Bisturiu buc 500 Nr.75 din 12.09.2022 2.250,00
25 Pensete chirurgicale cu pinten buc 10 Nr.75 din 12.09.2022 750,00

3 Material p-ru canal cu  hidroxid de calciu 35% p/u tra-
tamentul cananlelor radiculare seringi 70 Nr.76 din 12.09.2022 11.172,17

14 Sprei  lubrifiant buc 25 Nr.77 din 05.09.2022 5.925,00
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16 Instrument endodontic Kfail set 400 Nr.77 din 05.09.2022 44.400,00

29
Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + 
activator) p/u obturarea  permanentă a  canalelor ra-
diculare           

seringă 80
Nr.77 din 05.09.2022

53.759,81

31
Pastă abrazivă de culoare roză și miros plăcut p/u șle-
fuirea suprafeţelor  dentare după  înlăturarea  tartrului 
dentar, înlăturarea petelor de tutun și alimente. 

buc 50

Nr.77 din 05.09.2022

3.150,00

33 Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale flacon 30 Nr.77 din 05.09.2022 9.270,00
37 Ață pentru diga cofferdam buc 20 Nr.77 din 05.09.2022 1.860,00

40 Gel pentru coagulare momentană buc 50 Nr.77 din 05.09.2022 3.850,00

73 OptraGate buc 320 Nr.77 din 05.09.2022 11.808,00
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 √        

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. 31/22 din 19.09.2022                    

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 reparație curentă a unor încăperi din incinta Poli-

clinicii SM al MAI

Anunțul de participare Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1658903480557
Data publicării: 28.07.2022

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060660/

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-1658903480557
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Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
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 reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
28/22 din 08.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Danstar Evolution”

IDNO Sergiu Hamitchi

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

mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Salcâmilor 68/3, tel: 
078899784, e-mail:danstar.evolution@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 reparație curentă a unor 
încăperi din incinta Policlinicii SM 

al MAI
45200000-9 1 lucrări

238/22 din

19.09.2022
509 609,25

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) 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 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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.97/22 din 20 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului 
Apărării

Localitate Republica Moldova

IDNO 1006601001229

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

Număr de telefon/fax 022-25 24 91, 25-23-66

E-mail mihail.turanin@army.md

Pagina web oficială https://army.md

Persoana de contact Mihail Turanin

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)

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

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 Lucrări

Obiectul de achiziție Reparația capitală a învelitorilor acoperișului edificiul nr.6, TM 
nr.142, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1660916079733

Data publicării: 19.08.2022

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062012/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele de 
participare la concurs

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: NU. --------

Nr. oferte primite Total: 2 (doi)

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: NU

Pe cale electronică: 2 (doi).
 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.142/22, din 13 septembrie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. ,, Granit-Grand Lux”

IDNO 1004611000470

Date de contact 

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

Adresa poștală: MD-3801, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, str. 
Cotovschi nr.180

Telefon: 0788-111-00

E-mail: grand-otel@inbox.ru

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660916079733
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Întreprindere mică sau mijlocie Nu

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Reparația capitală a învelitorilor acoperișu-
lui edificiul nr.6, TM nr.142, mun. Chișinău 45261210-9 1 lucrare 14/680 din 

20.09.2022 509 868,29

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

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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 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 (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 22/08 din 22.08.2022

1. 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/fax 061022291, 068114432, 0248 22 585
E-mail criuleniprimaria1@gmail.com
Pagina web oficială www.primariacriuleni.md
Persoana de contact Mihail SCLIFOS
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)

Autoritate Contractantă – Administrația Publică Locală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
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 reparație a drumurilor locale din 

str. Stepelor
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657552334950

Data publicării: 11.07.2022
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/37738

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achi-

ziţiilor publice” 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 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. 
07/09 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:



68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Denumire Vicoliv Grup SRL
IDNO 1014600018975
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
s. Mereni, Raionul Anenii Noi, MD6526

Întreprindere mică sau mijlocie Nu       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea Lucrarilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lucrări de reparație a drumurilor lo-
cale din str. Stepelor

 45200000-9 Conform anunțului/ 
Invitației de partici-

pare

19/09

19.09.2022

2300600.36 
MDL

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 □        

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  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 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 (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 09 septembrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s. Valea Perjei
Localitate r-ul Taraclia s. Valea Perjei
IDNO 1007601008269
Adresa Str. Lenin 190
Număr de telefon/fax 0291 47 2 36/ 0291 47 2 38
E-mail primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Nereuța I.E.
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 Produse alimentare pentru jumătate 2 anului 2022
Anunțul de participare Nr.: 215058767/ ocds-b3wdp1-MD-1655810622914

Data publicării: 21.06.2022
Link :mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655810622914

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: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3
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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.5 din 07 iulie  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS „Lapmol” SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

Mun. Chilinău str. Ankara 6 tel:069872324

d.cebotari@lapmol.md
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, in-
clusiv TVA

1  Lot nr. 1 Produse lactate Nr.32 din 
14.07.2022

103109,20

1.1 Lapte pasterizat 2,5% 15800000-6 1600 litri Nr.32 din 
14.07.2022

23824,00

1.2 Chefir 2,5% 15800000-6 850 litri Nr.32 din 
14.07.2022

16677,00

1.3 Smîntîna 10% 15800000-6 30 litri Nr.32 din 
14.07.2022

1042,20

1.4 Unt de vacă 72,50% 15800000-6 140 kg Nr.32 din 
14.07.2022

24175,20

1.5 Brînza de vaci 9% 15800000-6 180 kg Nr.32 din 
14.07.2022

15310,80

1.6 Iaurt 0,500g 15800000-6 1600 pac Nr.32 din 
14.07.2022

22080,00

Denumire SRL „Slavena lux” 
IDNO 1002600003240
Date de contact 

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

Mun. Chilinău str. Valea Bîcului 1/1; 0291 2 65 61;

Lidia.curdova@slavena.md
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 □      

 

tel:069872324
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Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1  Lot nr. 2 Produse cereale       Nr.31 
din14.07.2022

11666,00

2.1 Crupe de hrișcă iadrița 1 kg 15800000-6 60 kg Nr.31 din 14.07.2022 2808,00

2.2 Orez cu bob rotund 1 kg 15800000-6 80 kg Nr.31 din 14.07.2022 2352,00

2.3 Crupe de grîu Arnaut 1 kg 15800000-6 70 kg Nr.31 din 14.07.2022 1260,00

2.4 Crupe de griș 1 kg 15800000-6 60 kg Nr.31 din 14.07.2022 1119,60

2.5 Fulgi de ovăz (5 злаков) 1 kg 15800000-6 35 kg Nr.31 din 14.07.2022 554,40

2.6 Crupe de porumb Malai Extra 1 kg 15800000-6 60 kg Nr.31 din 14.07.2022 936,00

2.7 Mazare desplicata, șlefuita, uscată 1 kg 15800000-6 70 kg Nr.31 din 14.07.2022 882,00

2.8 Fasole 1 kg 15800000-6 50 kg Nr.31 din 14.07.2022 1400,00

2.9 Crupe de linte 15800000-6 5 kg Nr.31 din 14.07.2022 210,00

2.91 Crupe de arcapaș 15800000-6 15 kg Nr.31 din 14.07.2022 144,00

2 Lot nr.3 Carne Nr.31 din14.07.2022 68590,00

3.1 Fileu de gaina 15800000-6 450 kg Nr.31 din 14.07.2022 35100,00

3.2 Carne de vita fără os 15800000-6 100 kg Nr.31 din 14.07.2022 17500,00

3.3 Pulpe de gaină 15800000-6 180 kg Nr.31 din 14.07.2022 7020,00

3.4 Gambă de aripi 15800000-6 230 kg Nr.31 din 14.07.2022 8970,00

3 Lot nr.5 Pește       Nr.31 
din14.07.2022

23752,00

5.1 Pește hec fără cap 15800000-6 400 kg Nr.31 din 14.07.2022 23752,00

4 Lot nr. 6 Ouă       Nr.31 
din14.07.2022

9100,00

6.1 Ouă de gaina 15800000-6 3500 buc Nr.31 din 14.07.2022 9100,00

5 Lot nr. 7 Produse de pasta       Nr.31 
din14.07.2022

3004,00

7.1 Pasta fainoase în sortiment 15800000-6 80 kg Nr.31 din 14.07.2022 1584,00

7.2 Pasta fainoase Șpicușor 15800000-6 30 kg Nr.31 din 14.07.2022 840,00

7.3 Taieței de casa cu ou 15800000-6 20 kg Nr.31 din 14.07.2022 580,00

6 Lot nr. 8 Zahar       Nr.31 
din14.07.2022

4120,00

8.1 Zahar cristal din sveclă 15800000-6 200 kg Nr.31 din 14.07.2022 4120,00

7 Lot nr. 9 Ulei       Nr.31 
din14.07.2022

6555,00

9.1 Ulei de floare soarelui rafinat, deodorat 15800000-6 150 litri Nr.31 din 14.07.2022 6555,00

8 Lot nr. 10 Fructe și legume transfor-
mate

      Nr.31 
din14.07.2022

15818,00

10.1 Pasta de tomate 25% 720g 15800000-6 25 borcan Nr.31 din 14.07.2022 747,50

10.2 Suc din fructe limpezit în sortiment 15800000-6 900 litri Nr.31 din 14.07.2022 11520,00

10.3 Suc de tomate 15800000-6 120 litri Nr.31 din 14.07.2022 1560,00

10.4 Mazare verde conservata 15800000-6 30 borcan Nr.31 din 14.07.2022 450,00

10.5 Castraveți în marinați 15800000-6 30 borcan Nr.31 din 14.07.2022 1170,00

10.6 Porumb dulce 0,340g 15800000-6 30 buc Nr.31 din 14.07.2022 370,50

9 Lot nr.11 Condimente 4480,50

11.1 Ceai negru (frunze) 15800000-6 8 kg Nr.31 din 14.07.2022 1280,00

11.2 Sare iodată 15800000-6 50 kg Nr.31 din 14.07.2022 400,00
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11.3 Drojdie uscate 15800000-6 2 buc Nr.31 din 14.07.2022 24,00

11.4 Piper roșu macinat 15800000-6 40 buc Nr.31 din 14.07.2022 160,00

11.5 Stafide 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 660,00

11.6 Fructe uscate 15800000-6 20 kg Nr.31 din 14.07.2022 760,00

11.7 Oțet de masă 15800000-6 20 buc Nr.31 din 14.07.2022 210,00

11.8 Magiun de mere 15800000-6 15 buc Nr.31 din 14.07.2022 450,00

11.9 Verdeața uscata 15800000-6 20 buc Nr.31 din 14.07.2022 260,00

11.11 Vanilie 15800000-6 75 buc Nr.31 din 14.07.2022 112,50

11.12 Usturoi uscat 15800000-6 3 buc Nr.31 din 14.07.2022 12,00

11.13 Piper negru macinat 15800000-6 40 buc Nr.31 din 14.07.2022 144,00

11.14 Frunze de dafin 15800000-6 5 buc Nr.31 din 14.07.2022 8,00

10 Lot nr.12 Faina       Nr.31 
din14.07.2022

772,50

12.1 Faină de grîu pentru panificație cal. su-
per.

15800000-6 75 kg Nr.31 din 14.07.2022 772,50

11 Lot nr. 13 Aluat       Nr.31 
din14.07.2022

4683,00

13.1 Lavaș 200g 15800000-6 140 buc Nr.31 din 14.07.2022 973,00

13.2 Aluat foietaj cu drojdie 15800000-6 140 buc Nr.31 din 14.07.2022 3710,00

12 Lot nr.14 Cașcaval       Nr.31 
din14.07.2022

5800,00

14.1 Cașcaval cu cheag tare 45%-50% 15800000-6 40 kg Nr.31 din 14.07.2022 5800,00

13   Lot nr.15 Produse de cofetărie       Nr.31 
din14.07.2022

15.1 Biscuiți Urechiuși 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 414,00

15.2 Biscuiți de ovăz 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 490,00

15.3 Biscuiți Hrustic 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 413,50

15.4 Biscuiți de post 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 410,00

15.5 Biscuiți de porumb 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 412,00

15.6 Biscuiți Nefis 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 340,00

15.7 Covrigi 15800000-6 10 kg Nr.31 din 14.07.2022 280,00

Total: 161100,50

Denumire SA „Iugintertrans”
IDNO 1003610000214
Date de contact 

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

Or. Taraclia str. Voczalinaia 28;

0294 21550; milina@iug-trans.md
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 □      
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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 nr. 4 Produse de panifiacație Nr.30 din 
14.07.2022

35786,00

4.1 Pîine alba din faina din grîu feliata 15800000-6 2200 buc Nr.30 din 
14.07.2022

17006,00

4.2 Pîine cu tărițe 0,400g feliata 15800000-6 150 buc Nr.30 din 
14.07.2022

885,00

4.3 Croasante mini în sortiment 15800000-6 500 pachet Nr.30 din 
14.07.2022

3495,00

4.4 Chifla cu vișină 15800000-6 500 buc Nr.30 din 
14.07.2022

2700,00

4.5 Chiflă foietaj cu caise 15800000-6 500 buc Nr.30 din 
14.07.2022

2700,00

4.6 Chiflă de cozonac cu mac 15800000-6 500 buc Nr.30 din 
14.07.2022

2300,00

4.7 Chiflă de cozonac cu ciocolată 15800000-6 500 buc Nr.30 din 
14.07.2022

2000,00

4.8 Chifla cu magiun 15800000-6 500 buc Nr.30 din 2000,00
4.9 Chifla cu mere 15800000-6 500 buc 14.07.2022 2700,00

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 □        

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.01 din 20.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița
Localitate s.Varnița
IDNO 1012620009094
Adresa rn. Anenii Noi, s. Varnița, str. Ion Creangă, 20A
Număr de telefon/fax 0265 46235
E-mail ltvarnita@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Beleac Svetlana
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 Publică de învățământ secundar general

 
 
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 Procurarea produselor alimentare pentru perioada 
septembrie - decembrie 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660126480671
Data publicării: 10.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21061375

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: 11
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 11
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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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  23.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire CC Nivali-Prod SRL
IDNO 1006600010112
Date de contact 

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

MD-4822, rn. Criuleni s. Dubăsarii Vechi, 
tel:062037700, e-mail:achizitii@nivalli.md

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 Produse din carne de 
pasăre refrigerată

15100000-9 kg Nr.12  
01.09.2022

103493,46

Denumire SA Fabrica de Unt din Florești
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

MD-5040, rn. Florești s. Vărvăreuca, tel:79941799, 
e-mail:milkmark@inbox.ru

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 lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot nr. 2 Produse lactate 15500000-3 kg Nr.13  
01.09.2022

80458,00

Denumire IM Alimprodan
IDNO 1003600096753

tel:062037700
tel:79941799
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Date de contact 

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

MD-6501, o. Anenii Noi, str. A. Suvorov, nr.6, 
tel:078065655, e-mail:alimprodan@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 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot nr. 3 Fructe și legume 03220000-9 kg Nr.14  
01.09.2022

37937,70

2 Lot nr. 4 Diverse produse alime-
natre

15800000-6 kg Nr.14  
01.09.2022

112873,80

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. 29 din 19 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail Sr.cahul.anticamera@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact Arteni Tatiana, tel.076700112, e-mail:office.srcahul@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)

Instituția Publică Medicală

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
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 □        

Obiectul de achiziție Aparate de uz casnic 2022 (lotirile neachiziționate)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660217392500

Data publicării: 11.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061452

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 17
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 17
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 17
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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. 
39 din 08 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL BTS Pro

IDNO 1008600061565

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

Mun.Chișinău,str.I.Creangă6V. Tel.022/870-140,
e-mail:office@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □             

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

Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Denumire SRL Inoxplus

IDNO 1011600039984

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

Mun.Chisinau, str.P.Rareș, 36 of.48. Tel.078262888, e-mail: tende-
re@inoxplus.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:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Frigider 39700000-9 11 buc Inoxplus SRL
Nr.244 din 19.09.2022

50 820,00

2 Masina de spălat cu presiune 39700000-9 1 buc BTS PRO SRL
Nr.243 din 19.09.2022

5 869,50

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 (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 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/

Nr.3din 16 septembrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
 

IPLiceul Teoretic Hyperion Gura Galbenei r.Cimislia
Localitate MD-4118, MOLDOVA, Cimișlia, s.Gura Galbenei
IDNO

 

1012620010335
Adresa MD-4118,MOLDOVA,r.Cimișlia,s.Gura Galbe-

nei,str.M.Eminescu 121
Număr de telefon

 

024146407,024145007
Număr de fax

 

024146407,024145007
E-mail oficial

 

guragalbeneihyperion@gmail.com ,tatiana.ola-
rescu65@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

CasianLudmila,024146407, guragalbeneihyperion@
gmail.com

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale 
la IPLT Hyperion GuraGalbenei r-l Cimislia(repetat)

Cod CPV

45200000-9 

Valoarea estimată a achiziției 313000.0 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21059178
Link: ocds-b3wdp1-MD-1656487741455

Data publicării anunțului de participare 29.06.2022
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)

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrari,servicii □     
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

Nr. 3 din 18 iulie 202228

Denumirea operatorului economic SRL  NEW FUTURE TECH

Nr. și data contractului de achiziție/ Nr:09
Data:27.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 291666.67
Inclusiv TVA: 350000.00

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  V
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
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 achizi-
ții 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) 

Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale la IPLT Hyperion s.GuraGalbenei r-l Cimislia 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

In caietul de sarcini initial al lucrarilor de constructie a statiei de epurare nu s-au  inclus serviciile conectarii 
si alimentarii  la energia electrica ,fara care nu poate functiona statia de epurare . Conform Legii nr 131 din 
03.07.2015,art 76 ,p.7,lit “a”devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări 
sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pen-
tru îndeplinirea acestuia;

,la prezentarea devizului de cheltuieli si actului de constatare,s-au efectuat lucrari adaugatoare in suma de 25578.60 
lei,care nu depăşește 15% din valoarea contractului  iniţial.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 16 septembrie 
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului în felul următor

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL  NEW FUTURE TECH + 21 315,50  + 25 578,60

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. 08  din 20.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic „Ion Creangă” Coșnița
Localitate com. Coșnița r. Dubăsari
IDNO 1013620000216
Adresa com. Coșnița, str. Păcii 45
Număr de telefon (0248) 44-242/(0248) 44-212
Număr de fax (0248) 44-212
E-mail oficial liccosnita@gmail.com
Adresa de internet http://cosnita.info.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Zolotcov Ecaterina, 068917731

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparația sălii de festivități al L.T. ,,Ion Creangă ” com.

Coșnița
Cod CPV 45212300-9
Valoarea estimată a achiziției 671390,19
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21059431
Link: ocds-b3wdp1-MD-1656938510561

Data publicării anunțului de participare 4 iulie 2022, 16:17
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 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

25.08.2022

Denumirea operatorului economic SERVICONS PLUS” S.R.L

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:23/22 
Data: 03.08.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656938510561
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:559491.83
Inclusiv TVA:671390.19

Termen de valabilitate 30.11.2022
Termen de execuție 30.11.2022

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) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/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 amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se majorează suma contractului nr. 23/22  din ”03” august 2022 cu 100708.00 lei (o sută mii șapte sute opt 
lei 00 bani), dupa modificare suma contractului fiind 772098,19 lei.
I.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație a apărut necesitatea  efectuării unor lucrări suplimentare, care nu au 
fost incluse în caietul de sarcini. 

Pentru a asigura funcționalitatea obiectivului nominalizat este necesar de a executa lucrări adăugătoare care vor 
suplini cantitatea lipsă a lucrarilor conform caietului de sarcini pentru realizarea calitativă a lucrărilor de reparație și 
finisaj.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.07 din 20.09.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului dupa cum urmeaza:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
SERVICONS PLUS” 
S.R.L

28/22 16.09.2022 83923,33 100708.00

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 din 12.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Orhei
Localitate mun. Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa mun.Orhei str.Vasile Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon 0235-22767
Număr de fax ------------
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Manoli  076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă *  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru 

Piața Regională Orhei
Cod CPV 71200000-0
Valoarea estimată a achiziției 906 124,70
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650289540354-
PN-1650289540354
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1650289540354?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 18.04.2022
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 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

02 iunie 2022

Denumirea operatorului economic “Intexnauca” SRL

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650289540354?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650289540354?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:82
Data: 13.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:620 000,00
Inclusiv TVA:744 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.09.2022

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 [Legea 131/2015 Art.76 și Art.77]

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/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)

Prin procedura de  Licitație deschisă au fost contractate serviciilor de elaborare a Proiectului de execuție pen-
tru Piața Regională Orhei. Câștigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 6 din 02 iunie 2022 
companiei “Intexnauca” SRL. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect și deviz au fost stipulate în 
contractual nr.82 din 13 iunie 2022 în pct.2.2 –3 luni (30.09.2022), inclusiv perioada de timp necesară pentru ve-
rificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”. 
Modificarea termenului de execuție la solicitarea agentului economic până la data de  14.10.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ca răspuns la scrisoarea nr.22-3/231 din 08.09.2022 de solicitarea a prelungirii termenului de execuție ( până la data 
de 20.12.2022) din partea agentului economic, înregistrată cu număr de intrare 02/1-21-377 din 09.09.2022 ca temei 
se impune probleme organizatorice și tehnice. În urma ședinței grupul de lucru s-a luat decizia de a prelungi terme-
nul de execuție până la 14.10.2022

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12 din 
12.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind privind prelungirea termenului de execuție a contractu-
lui nr.82 din 13.06.2022

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“Intexnauca” SRL 1/82 12.09.2022 - -

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



86

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___ din 16.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon 022259648
Număr de fax ---
E-mail oficial politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandru Boțan

alexandru.botan@border.gov.md 
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament 

și echipament special din mun.Chișinău, str.Petricani 
19,

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 420 950
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631621773650
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1631621773650?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14 sept 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 X
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 X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

18.10.2021

Denumirea operatorului economic ”OLBI COM” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2-LC

Data: 28.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 918 457,01 (+acord aditional)

Inclusiv TVA: 3 502 148,41 (+acord aditional)

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 8 luni din data de 03.11.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  X

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, din Legea 131/2015 pri-

vind achiziţiile publice 

art. 23 din Legea nr.721/1996
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 161 877,99 lei inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

DA

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)

Executarea lucrărilor de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special, amplasat în mun. Chiși-
nău str. Petricani 19.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În partea ce ține de modificările operate în contractul de achiziții publice, Grupul de lucru menționează că s-a condus 
de prevederile art. 76, alin. (7), pct. 2) lit. a, b, din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice și anume „atunci când sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

   a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu dili-
genţă nu ar fi putut să le prevadă;

   b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

La finalizarea lucrărilor de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special, amplasat în mun. 
Chișinău str. Petricani 19, au fost recepționate procese verbale pentru lucrările executate. În urma acestui fapt 
s-a constatat că valoarea totală a obiectului constituie 3340270,41 lei, inclusiv TVA, adică cu 161 877,99 lei. 
 



88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 49 din 09.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului nr. 2-LC din 28.10.2021:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”OLBI COM” S.R.L. 2 16.09.2022 - 134 898,33 - 161 877,99

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
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____2____ din 09 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Ghidighici
Localitate sat. Ghidighici
IDNO 1007601009680
Adresa sat. Ghidighici, mun. Chișinău
Număr de telefon 022710604
Număr de fax 022710252
E-mail oficial primaria.ghidighici@gmail.com 
Adresa de internet www.ghidighici.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victor DURBALĂ

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, re-

zervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, 
str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. 
Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. 
Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I)

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 10 309 070,83 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619421495948
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1619421495948?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 26.04.2021
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 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 Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 1 din 27.05.2021

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL „Foremcons” mun. Chisinau, str. Padurii,8 of.308, 0-22-
73-83-18, foremcons@mail.ru

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 40
Data: 15.06.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 10 295 467,33
Inclusiv TVA: 12 354 560.80  

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Act de constatare nr.1 din 22.04.2022

Act de constatare nr.2 din 24.08.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 13 587 618,21  lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Da □

Nr. 1 din 22.02.2022
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării Licitaţiei Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1619421495948 din 26.04.2021, a fost încheiat con-
tractul de antrepriză Nr. 40 din 15 iunie 2021 cu operatorul economic SRL “ Foremcons” pentru Construcția rețelei de 
aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, 
str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I).  

Valoarea modificărilor reprezintă suma de 749 015.56 lei, inclusiv TVA, in baza actelor de constatare nr.1 din 22.04.2022 
și nr.2 din 24.08.2022

Astfel valoarea totala a contractului de antrepriza în urma majorarii constituie 13 587 618,21 lei,  inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La intrunirea cu membrii comisiei pentru îndeplinirea  lucrărilor la proiect au parvenit anumite circumstanțe care au 
dus la modificări ale volumelor de lucrări necesare de executat expuse in actul nr.1 din 22.04.2022 și anume :

1. Conform documentației de proiect pentru executarea lucrărilor de construcție a rețelelor de apeduct în s. Ghidi-
ghici, sunt folosite țevi din material PE, cu diametrele : D160mm – PN10, D110mm – PN10, D90mm – PN10, D75mm 
– PN10, D63mm – PN10, D50mm – PN10 la fel camine de vizitare din elemente prefabricate din beton armat cu dia-
metre cuprinse între, D- 1,5 m, D – 2,0 m, adîncimea lucrărilor de terasament fiind cuprinse între 1,5m și 2,5m. 

          Ținem să menționăm că,  conform  caietului de sarcini poziția - 1, cod TsC03B1,  pentru executarea lucrărilor de 
terasament este stipulat mecanism excavator cu cupa de 0,4 - 0,7 m³ și comandă hidraulică în pămînt cu umiditate 
naturală, și descărcare în depozit teren categoria II,  poziția - 2  cod TsC03F1- pentru executarea lucrărilor de terasa-
ment este stipulat mecanism excavator cu cupa de 0,4 - 0,7 m³ și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate natura-
lă, descarcare în autovehicule teren catg. II -este stipulat mecanism excavator de 0,4 m³ - 0,7 m³ și comandă hidraulică 
în pămînt argilos înmuiat cu apă, și descărcare în depozit  și în autovehicule teren categoria II. Deci s-a constatat că 
avem urmatoarele lungimi de trasee după cum urmează pe străzi: str. Ponoarelor – 585m.l,  str. M. Frunze – 567m.l, str. 
Sărăturii – 665 m.l, str. Fundul Văii- 217 m.l, str. Pantelemon Bulgaru- 318m.l,  str. Alexandru Donici- 66 m.l, str. Viilor 
– 445 m.l, str. Victoriei – 763 m.l.

           Aceste două poziții ne expun excavator care are gabariturile mari, cîntărește 17,000 kg, iar adiționalele, exemplu, 
cupa are volum între 0,40 m³-0,70 m³, și care în dependență de solul în care se efectuează lucrările are dimensiunile 
900-1100 cm lățime conform anexei nr:1 , și care necesită un spațiu de manevră cu diametrul cuprins între 7,0 m – 
10,9 m (anexa nr.2). Pozele modelului excavatorului  sunt arătate în anexa nr.3.
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  Însă, în faza de execuție s-a constatat că, acest utilaj în caietul de sarcini a fost stipulat greșit, și iată de ce: 
dimensiunile unora dintre străzi nu corespund nici pe departe parametrilor pentru astfel de tehnică, avînd un spațiu 
de manevră extrem de mic cu obstacole care fac  imposibilă realizarea lucrărilor, și dat fiind faptul că această tehnică 
fizic, nu încape pe aceste străzi pentru mers, dar mai ales pentru lucrări de terasament, dovezi a celor expuse vor fi 
măsurările făcute pe aceste străzi: str. Mihail Frunze – L-3,4m lățimea drumului în punctul de masurare, str. Pantele-
mon Bulgaru -L- 3,8m lățimea drumului în punctul de măsurare, str. Ponoarelor – L-2,5m în punctul de masurare, str. 
Fundul Văii  L-2,95m,  str. Alexandru Donici L-3,90m alte străzi care reprezintă 70% din rețeau ce urmează a fi executa-
tă nu depășește L-4m, acest lucru fiind efectuat și constatat împreuna cu reprezentantul beneficiarului, responsabilul 
tehnic. La fel pe o porțiune de traseu cu lungimea de L=1295m, la solicitarea primăriei s. Ghidighici este necesara 
transportarea pamintului de pe str. Victoriei, motivul că pe porțiunea respectiva de traseu circulă transportul public.

           Pe străzi ca str. Fundul Văii, str. Victoriei, str. Ponoarelor, str. Alexandru Donici, str. Sărăturii și chiar în intersecții 
lucrările se execută în spații foarte restrînse între comunicații, ca rețele de apeduct și canalizare.

Pentru a executa lucrările de terasament este necesar de a efectua modificări la alegerea tehnicii de excavare și anu-
me de a înlocui excavatorul cu cupa de 0,4-0,7 m³ cod TsC03B1 și cod TsC03F1, cu excavatorul cu cupa de 0.21-0.39m³ 
cod TsC59B după cum urmează în tabelele prezentate, și în anexa nr:4, acest excavator cîntărește 8500 kg,  cu adițio-
nale, cupă 0,09-0,34 m³ și care în dependență de solul în care se efectueaza lucrările are dimensiunile de 450-650 cm  
un diametru de acțiune al brațului de 3-6,3m. Acest tip de excavator corespunde cerințelor în teritoriu. Menționăm 
că aceste gabarituri corespund după clasă la toate mărcile de tehnică specializată, indiferent ca e Komatsu, Liebherr, 
JCB, etc. Intersecțiile cu alte rețele la fel sunt excesiv de complicate și necesită suplimentar de a revedea devizul de 
cheltueli.

2. În legătură cu faptul că pe trasee sunt rețele inginerești care nu sunt indicate în planele municipiului Chișinău este 
necesară majorarea lucrărilor manuale. Aceste lucrări fiind strict necesare pentru depistarea rețelelor și păstrarea 
integrității lor. Multe gospodării sunt racordate la rețeaua de apeduct veche și nu sunt arătate pe schema mun.Chi-
șinău. Rețelele existente de apeduct care sunt utilizate de gospodării necesar a fi trecute logitudional atît și perpen-
dicular. Cele longitudinale după cum urmează: str. Stefan cel Mare, 3 – 22 m.l, str. Stefan cel Mare, 4÷12a – 208 m.l, 
str. Viilor, 10 – 48 m.l, str. Viilor, 15÷23 – 130 m.l. Si cele perpendiculare str. Pantelemon Bulgaru – 8 buc, str. Viilor – 6 
buc, str. Ponoarelor – 14 buc, str. M. Frunze – 12 buc, str. Victoria – 24 buc, str. Sărăturii- 9 buc, str. Fundul Văii- 5 buc. 
Volumul total al săpaturii manuale de pamint pentru intersecțiile de cablu, conducte de apeduct existente, intersectii 
perpendiculare constituie V=604,80 m3.

3. In devizele contractate a fost depistata lipsa unei rețele de d90mm cu lungimea de 98m, acesta fiind indicat in 
proiectul de execuție Coala 9.1.

La intrunirea repetată cu membrii comisiei pentru îndeplinirea  lucrărilor la proiect au parvenit alte circumstanțe care 
au dus la modificări ale volumelor de lucrări necesare de executat expuse in actul nr.3 din 24.08.2022 și anume:

Conform avizul de racordare nr. P40202020120125  din 22.12.2020 puterea electrică aprobată prin aviz este de 
59000W eliberat de  Î.C.S “Premier Energy Distribution” SA.

Acest aviz de racordare presupune următorii indici la proiectarea instalației de alimetare:

- De montat o linie electrică subterană 0,4kV utilizînd cablu de marca și secțiunea necesară, conform proiectu-
lui, se recomandă utilizarea cablului cu izolație XLPE;

- De completat ID-0,4kV, PT-7211 fid. 11 după necesitate ;

- Ieșirea cablurilor din ID-0,4kV, PT-7211, de efectuat prin canalul de cabluri;

- De executat conexiunea cablurilor utilizînd manșoane și terminale termoretractabile;

- Toate liniile electrice care nimeresc în zona de construcție, să fie supuse strămutării (reamplasării), conform 
proiectului;

- Denumirea de dispecerat a liniilor electrice care necesită strămutarea, lucul tăierii lor, precum și noile lor tra-
see șă fie coordinate în realabil cu reprezentanții Î.C.S “Premier Energy Distribution” S.A.
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Acest aviz cu nr. P40202020120125 a fost revizuit la data de 05.07.2021 și modificate indicațiile referitor la proiectarea 
instalației de alimentare respectiv puterea electrică aprobată prin aviz a fost modificată în 72000W eliberat de  Î.C.S 
“Premier Energy Distribution” SA, alți indici sunt indicați mai jos:

- De reconstruit celulele existente în ID-0,4kV S2 (fid. 1 și 2) și S1 (fid. 10 si 11), PT-7203 pentru instalarea 4 în-
trerupătoare cu pîrghie, conform proiectului;

- Consumatorii existenți de realimentat de la celulele reconstruite;

- De construit două linii electrice subterane 0,4kV utilizînd cablu de marca și secțiunea necesară, conform pro-
iectului serecomandă utilizarea cablului cu izolație XLPE;

- Ieșirea cablurilor din ID-0,4 kV, PT-7203, de efectuat prin canaluri de cabluri;

- De executat conexiunea cablurilor utilizînd manșoane și terminale termoretractabile;

- Toate liniile electrice care nimeresc în zona de construcție, șă fie supuse strămutării (reamplasării), conform 
proiectului;

- Denumirea de dispecerat a liniilor electrice care necesită strămutarea, lucul tăierii lor, precum și noile lor tra-
see șă fie coordinate în realabil cu reprezentanții Î.C.S “Premier Energy Distribution” S.A.

III. Rezultatele examinării

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._40__din 15.06.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _modificarea prevederilor pct.4.1 al contractului nr. 40 din 15.06.2021.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL“Foremcons” 624 179,63 749 015,56

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    din  16.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria  satului Recea
Localitate Satul Recea
IDNO 1008601000156
Adresa Satul Recea,raionul Straseni
Număr de telefon 079420723
Număr de fax 023741238
E-mail oficial receaprimaria@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cheptene Sergiu,tel 079420723

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Procurare  beton preparat cu livrare la domiciliu C20/25
Cod CPV 44100000-1
Valoarea estimată a achiziției 73901.20 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657778853559
Link::https;/tender.gov.md/tender/ocds-bswdp1-
MD16577788535559

Data publicării anunțului de participare 14.07.2022
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 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

16.09.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SC BETON SERVICE
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  05

Data: 16.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:61584.33

Inclusiv TVA:12316.87
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.11.2022

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 [Indicați actul normativ, articol, alineat]

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Pret neschimbat

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/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)

___Se mareste contractul nr 11 din 01.08.2022 cu suma de 73901.20 lei si cantitatea de beton 45,3m3_______
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Se mareste contractul nr 11 din 01.08.2022 cu suma de 73901.20 lei si cantitatea de 45.3m3 beton suma ramasa 
in urma procedurii de achizitionare a betonului cu nr inregistrat la agentia achizitiilor  21059979 din 25.07.2022

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._05___din 
16.09.2022__________ a fost încheiat acordul adiţional privind ___ Procurare  beton preparat cu livrare la domi-
ciliu C20/25

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA

SC Beton Service 05 16.09.2022 61584.33 12316.87
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 102/22 din 05.10.2022

I. 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 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md  

TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Articole textile, pentru necesităţile Armatei Naţionale în 

anul 2022
Cod CPV 39500000-7
Valoarea estimată a achiziției 2862000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655383256118?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 16.06.2022
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 achizi-
ție/ acordului-cadru 23.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Triomac”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/650

Data: 06.09.2022

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_06.pdf
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 174490,00
Inclusiv TVA: 209388,00

Termen de valabilitate 23.12.2022
Termen de execuție până la 05.10.2022- 5000 unit. 

până la 01.12.2022 - 4000 unit.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu

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)

În urma procedurii de achiziție LD nr.ocds-b3wdp1-MD-1655383256118 din 18.07.2022, pri-
vind achiziţionarea „Articole textile, pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022”, a fost 
desemnat câștigător ofertantul SRL „Triomac”. Conform pct. 2.1, anexele nr. 1, 2 și 3 a contrac-
tului nr. 14/650 din 06.09.2022, operatorul economic SRL „Triomac” urma să livreze „Ștergar 
de bumbac”, în cantitate de 5000 unit. până la data de 05.10.2022 și cantitatea de 4000 
unit. până la 01.12.2022, producătorul „Uztex” din Republica Uzbekistan.
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 28.09.2022 în adresa autorității contractante a parvenit scrisoarea operatorului 
economic SRL „Triomac”, cu anexarea documentelor justificative, prin care acesta comunică 
că, în legătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei logistica s-a complicat și în de-
pendență de situația de la punctele de trecere a frontierei, marfa pentru primul lot va 
ajunge în Republica Moldova, aproximativ la data 10.10.2022 (conform scrisorii justi-
ficative a transportatorului SC „Litez Services” marfa a fost încărcată la data de 16.09.2022 
în camionul care a pornit spre Republica Moldova la data de 20.09.2022, iar în legătură cu 
conflictul din Ucraina, itinerarul de deplasare a fost modificat esențial). 

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Triomac” solicită prelungirea termenului 
de livrare „Ștergar de bumbac”, în cantitate de 5000 unit., până la data de 05.11.2022.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră solicitarea înteme-
iată, de asemenea reieșind din faptul că, prelungirea termenului de livrare nu afectează ac-
tivitatea autorității contractante, se propune prelungirea termenului de livrare a „Ștergar de 
bumbac”, în cantitate de 5000 unit., până la data de 05.11.2022.

III. Rezultatele examinării:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
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 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/ acordului-cadru 
nr. 164/22 din 05.10.2022 la contractul nr. 14/650 din 06.09.2022 a fost încheiat acordul adi-
ţional privind prelungirea termenului de livrare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Triomac” 14/714 05.10.2022 - -
 

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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ANUNŢ DE MODIFICARE

a contractului de achiziții publice 

Nr. 167/22AM din 03.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504021
Număr de fax 022 222159
E-mail oficial asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

ala.musteata@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preţuri
Obiectul achiziției Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora
Cod CPV 42500000-1
Valoarea estimată a achiziției 720 000,00 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650457036344
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650457036344?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 20.04.2022
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)

-

II.  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 Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Nr. 242/22 din 23.05.2022

Denumirea operatorului economic SC „Ecolux” SRL 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr. 746

Data: 08.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 518 890,03

Inclusiv TVA: 622 668,04

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650457036344
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650457036344?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650457036344?tab=contract-notice


99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Termen de valabilitate 08.06.2022 – 31.12.2022

Termen de execuție Termenul de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor este de 
până la 10 (zece) săptămâni din data semnării contractului.

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Prelungirea termenului de livrare a bunurilor și de prestare a serviciilor de 
montare până la data de 31.10.2022

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de 
lucru în domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 10/2021

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu 

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante -

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 08.06.2022 a fost încheiat contractul nr. 746 privind achiziționarea ventiloconvectoarelor, inclusiv a ser-
viciilor de montare a acestora cu operatorul economic SC „Ecolux” SRL, conform căruia termenul de livrare/prestare 
a bunurilor/serviciilor este de până la 10 (zece) săptămâni din data semnării contractului. În procesul de montare a 
ventiloconvectoarelor, autoritatea contractantă a constatat că utilizarea robinetelor, a coturilor și a izolației 
termice existente poate duce la scurgeri de pe suprafața țevilor și din sistemul răcire-încălzire, acestea fiind în 
exploatare de mai bine de 20 de ani. Respectiv, s-a decis înlocuirea materialelor tehnico-sanitare, care, la moment, 
nu sunt în stocurile ASP și urmează a fi achiziționate de către autoritatea contractantă. Subsecvent, Furnizorul bunu-
rilor este în incapacitate de a executa condiția contractuală cu privire la termenul de montare a acestora.

Astfel, contractul nominalizat se modifică prin prelungirea termenului de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor și ex-
punerea în redacție nouă a pct. 2.1. din contract, după cum urmează: „Livrarea bunurilor, precum și prestarea serviciilor 
de montare va fi realizată în termen de până la 31.10.2022”. De menționat că suma contractului nu se modifică.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea termenului de livrare a bunurilor și de prestare a serviciilor de montare a acestora este condiţionată de 
necesitatea achiziționării materialelor tehnico-sanitare de către autoritatea contractantă pentru înlocuirea celor uza-
te și care vor fi puse la dispoziția Furnizorului astfel încât acesta să asigure serviciile de montare a ventiloconvectoa-
relor.  Din considerentele menționate supra, la moment, Furnizorul este în imposibilitate de a executa obligațiunile 
contractuale în termenele stipulate în contractul de achiziţie nominalizat.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 358/22 din 13.09.2022, a fost încheiat 
acordul adițional la contractul nr. 746 din 08.06.2022 privind achiziționarea ventiloconvectoarelor, inclusiv a serviciilor 
de montare a acestora, cu prelungirea termenului de livrare a bunurilor şi prestare a serviciilor de montare până la 
data de 31.10.2022, fără modificarea sumei contractului nominalizat.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adiţional

Fără TVA, lei

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA, lei

SC „Ecolux” SRL Nr. 1053 03.10.2022 - -

Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
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 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 06.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar

 Pentru Persoane cu 

Dizabilitati (adulte)Brinzeni

Localitate s.Brinzeni  R-nul Edinet

IDNO 1011601000055

Adresa s.Brinzeni

Număr de telefon 024659340

Număr de fax 024659340

E-mail oficial internatbrinzeni@yandex.ru

Adresa de internet internatbrinzeni@yandex.ru

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tanas Olga internatbrinzeni@yandex.ru  024659340

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Peste preparate si conserve de peste

Cod CPV 15800000-0

Valoarea estimată a achiziției 200000.00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639379000465
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048535/

Data publicării anunțului de participare 13.12.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind 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 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]

mailto:internatbrinzeni@yandex.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651651726167
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

29.2.2021

Denumirea operatorului economic Viocris-Impex SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:6

Data:10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:124599.00

Inclusiv TVA:149518.80

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 01.07.2022
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  legea 131 art 76 al 12  d) un nou contractant înlocuieşte contractan-
tul iniţial, în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (7) pct. 3).

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Pretul ramine neschimbat

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/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 amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Grupul de lucru a decis micsorarea contractului nr 10 din 10.01.2022  cu suma de 81795.33 lei din motivul soldului 
ramas  pe contract. Dupa micsorare suma contractului va constitui 67723.47 lei. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Grupul de lucru a decis micsorarea contractului nr 10 din 10.01.2022  cu suma de 81795.33 lei din motivul soldului 
ramas  pe contract. Dupa micsorare suma contractului va constitui 67723.47 lei. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 06.09.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind  micsorarea contractului nr 6 din 10.001.2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
Viocris-Impex SRL 6 06.09.2022 68162.77 81795.33 

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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Anunt
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21054965/01 din 03.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Cahul
Localitate municipiului Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6
Număr de telefon 0299 2 19 49
Număr de fax 0299 2 19 49
E-mail oficial primariacahul@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Brînză Snejana

Tel. 0299 219 49

e-mail: primcahul.ap@gmail.com
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de pavare
Cod CPV 45233222-1
Valoarea estimată a achiziției 2 030 490,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649834103443
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054965

Data publicării anunțului de participare 13.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

nu se aplică

II. 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: bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21054965 din 03.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL Liaicul

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 18/AP
Data:22.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 837 722,68
Inclusiv TVA:2 205 267,21

Termen de valabilitate 31.12.2027
Termen de execuție 3 luni

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  

Temeiul juridic Capitolul IX  care reglementeaza contractul de achiziții publice 
din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 2.1 din 
contractul de achiziție  nr. 18/AP din 22.06.2022, încheiat între 
SRL Liaicul și Primăria municipiului Cahul

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică

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)

La data de 22.06.2022, în rezultatul procedurii de achiziție nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649834103443, privind achizitia lucrărilor de pavare, conform criteriului de atribuire – cel mai bun raport cali-
tate-preț, grupul de lucru, în baza deciziei nr. 21054965 din 03.06.2022, a atribuit contractul de achiziție companiei 
SRL Liaicul. Suma contractului constituie 2 205 267,21 lei și perioada de execuție  a lucrărilor constituioe 3 luni.

La data de 05.09.2022, SRL Liaicul a înaintat o solicitare către grupul de lucru privind prelungirea termenului de execuție, 
invocând problemele la linia de producere la compania SRL Iacobaș, care este producătoru pavelelor din beton. 

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- solicitarea cu nr. 1321 din 05.09.2021 parvenită din partea companiei SRL Liaicul;

- dificultățile cu care se confruntă compania producătoare a pavelelor din beton;

- volatilitatea prețurilor de pe piața materialelor de construcție. 

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 21054965 din 30.09.2022,  privind modificarea contractului de achiziție a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea  contractului nr. 18/AP din 22.06.2022, modificare care vizează prelun-
girea termenului de execuție a lucrărilor până la 04.12.2022.

Denumire 
operator eco-

nomic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Liaicul Cu capital autohton 01 03.10.2022 Nu se aplică Nu se aplică

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649834103443
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649834103443
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21057226  din 27.09.2022

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 
iulie – decembrie 2022

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 91 512 439,20
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21057226
Link:  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1653575519745

Data publicării anunțului de participare 26.05.2022
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

30.06.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului 
economic

Nr. con-
tractului 

de achizi-
ție

Data con-
tractului de 

achiziție

Valoarea contractului de achiziție Termen de 
valabilitate

Termen de 
execuție

Fără TVA Inclusiv TVA

DETS sect. Rîșcani
”Franzeluța” SA 51 25.07.22 847135,00 915395,00 31.12.22 31.12.22

”Fabrica de unt din 
Florești” SA

52 25.07.22 7904540,00 8595000,00 31.12.22 31.12.22

”Produse de Familie” 
SRL

54 26.07.22 893700,00 1072500,00 31.12.22 31.12.22

”Pascolina” SRL 55 26.07.22 2700000,00 3240000,00 31.12.22 31.12.22

”Alim Total” SRL 57 26.07.22 344200,00 388050,00 31.12.22 31.12.22

”Livi Mad Com” SRL 58 26.07.22 458300,00 549960,00 31.12.22 31.12.22

”Lovis Angro” SRL 60 26.07.22 628255,00 742880,00 31.12.22 31.12.22

Produse de Familie SRL 84 15.08.22 2702030,00 3242500,00 31.12.22 31.12.22

SRL  AVT LUX COM 86 06.09.22 3 624 000,00 4 348 800,00 31.12.22 31.12.22

DETS sect. Buiucani
Produse de Familie SRL      53/A 26.07.22 1499 000,00 1809600,00 31.12.22 31.12.22

Pascolina  SRL 54/A 26.07.22 4 344 200,00 5213 040,00 31.12.22 31.12.22

SRL Credoprim 57/A 26.07.22 6312 545,00 6876230,00 31.12.22 31.12.22

Produse de Familie SRL 75/A 15.08.22 1 179 372,00 1 415 000,00 31.12.22 31.12.22

EcoBio Grup   SRL 55/A 26.07.22 696 654,00 836 000,00 31.12.22 31.12.22

DETS sectorul  Botanica
”Lapmol”SA 105 26.07.2022 8810730,0 9588920,0 31.12.22 31.12.22

„Produse de Familie”SRL 122 26.07.2022 953280,0 1144000,0 31.12.22 31.12.22

”Pascolina”SRL 121 26.07.2022 2160000,0 2592000,0 31.12.22 31.12.22

,, Eco Bio Grup” SRL 116 26.07.2022 733333,33 880000,00 31.12.22 31.12.22

,, Livi Mad Com” SRL 108 26.07.2022 360150,0 432180 31.12.22 31.12.22

,, Lovis Angro” SRL 117 26.07.2022 570960,0 676340,0 31.12.22 31.12.22

”Alim Total”SRL 120 26.07.2022 302580,0 343110,0 31.12.22 31.12.22

”Delmix Prim”SRL 124 26.07.2022 145420,0 174500,0 31.12.22 31.12.22

„Green Prod”SRL 119 26.07.2022 387250,0 464700,0 31.12.22 31.12.22

„Casa de Comerț Vita”SRL 123 26.07.2022 123987,0 148776,0 31.12.22 31.12.22

”Ideia Prim”SRL 107 26.07.2022 133000,0 151620,0 31.12.22 31.12.22

DETS sectorul  Centru
ALIM TOTAL SRL 43/A 26.07.22 194591,50 218638,50 31.12.22 31.12.22

PASCOLINA SRL 30/A 26.07.22 3183250,00 3819900,00 31.12.22 31.12.22

LAPMOL SRL 31/A 26.07.22 4739077,50 5164106,00 31.12.22 31.12.22

DELMIX PRIM SRL 41/A 26.07.22 123467,00 148187,00 31.12.22 31.12.22

LOVIS ANGRO SRL 37/A 26.07.22 384211,50 455109,00 31.12.22 31.12.22

MELTAN SRL 38/A 26.07.22 71161,00 85400,00 31.12.22 31.12.22

PRODAGROTRADE SRL 39/A 26.07.22 11267,00 13520,00 31.12.22 31.12.22

BAGUETTE SRL 36/A 26.07.22 216404,10 259710,00 31.12.22 31.12.22

ECOBIO SRL 34/A 26.07.22 458325,00 550000,00 31.12.22 31.12.22

LIVI MAD COM SRL 40/A 26.07.22 244560,00 293472,00 31.12.22 31.12.22
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FRANZELUȚA SA 32/A 26.07.22 631915.40 682830.00 31.12.22 31.12.22

PRODUSE DE FAMILIA SRL 51/A 15.08.22 813 360,00 976 000,00 31.12.22 31.12.22

IPGC nr.199  
SRL „EcoBio Grup” 80 26.07.2022 87 265,08 104 720,00 31.12.22 31.12.22

”Produse de Familia” SRL 81 26.07.2022 83 412,00 100 100,00 31.12.22 31.12.22

”Pascolina” SRL
82

26.07.2022

189 000,00 226 800,00

31.12.22 31.12.22

„Fabrica de unt din Flo-
reşti”S.A. 72 26.07.2022 648 911,60 706 159,00 31.12.22 31.12.22

II. 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) subpct. 4),  Legea 131/2015
Micșorarea valorii contractului  -   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)

Denumirea agentu-
lui economic

Modificările efectuate după micșorarea cantității și valorii bunului

Denumirea produsului Cantitatea achi-
ziționată

Cantitatea  
micșorată

Preţ unitar 
lei (cu TVA)

Suma

Micşorată lei

 (cu TVA)   

DETS s.Rîşcani

”Franzeluța”SA Pîine fortificată din făină de grîu de 
calitate superiaoră 35500 8000 13,45 107600,00

Pîine din amestec din făină integrală 
de grîu și amestec de făină de secară. 28000 8000 15,64 125120,00

TOTAL: 232720,00

„Fabrica de unt din 
Floreşti”SA Lapte 2.5%, pasteurizat

200000 70000 12,80 896000,00

Brînză de vaci, stare proaspătă, 5% 
grăsime 30000 8000 64,00 512000,00

Smîntînă proaspătă 15% grăsime 4500 1000 40,00 40000,00

Chefir, 2,5% grăsime 50000 10000 15,90 159000,00

Unt de vaci, țărănesc 72,5% 12000 4000 174,95 699800,00

Iaurt natural  2-2.5% grăsime 25000 10000 18,60 186000,00

Brînză cu cheag tare, grăsimea 45% 4000 1500 143,90 215850,00

TOTAL: 2708650,00
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„Produse de Famili-
e”SRL Sold de pui dezosat 15000 4000 71,50 286000,00

TOTAL: 286000,00

”Pascolina”SRL Fileu de curcan, refrigerat 20000        9000 162,00 1458000,00

TOTAL: 1458000,00

”Alim Total”SRL Paste făinoase, diferite figurine din 
făină integrală

5000 1000 32,67 32670,00

Zahăr 10000 2000 22,47 44940,00

TOTAL: 77610,00

”Livi Mad Com”SRL Făină de grâu 10000 2000 11,94 23880,00

Hrișcă (boabe întregi) 6000 1000 44,40 44400,00

Orez 6000 1000 27,36 27360,00

TOTAL: 95640,00

„Lovis Angro”SRL Fulgi de ovăs 4000 1000 22,87 22870,00

Mazăre uscată 2500 1000 12,37 12370,00

Fasole 2500 1000 27,47 27470,00

Suc mere 25000 5000 12,47 62350,00

TOTAL: 125060,00

„Produse de Famili-
e”SRL

Carne de porc degresată, dezo-
sată, refrigerate (pulpă de porc) 

16000
6000

122,50
735000,00

Piept de pui, refrigera 15000 5000 85,50 427500,00

TOTAL: 1162500,00

”AVT Lux Com”SRL Fileu de pește, neglazurat 30000 15000 144,96 2174400,00

TOTAL: 2174400,00

TOTAL: 8320500,00

Denumirea agen-
tului economic

Modificările efectuate după micșorarea valorii contractului  

Denumirea produsului Cantitatea achi-
ziționată

Cantitatea  mic-
șorată

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma

Micșorată

 (cu TVA)   

DETS sect. Buiucani
SRL Produse de 
Familia

Șold de pui, dezosat, refrigerat 11600 2600 71,00 184 600,00

Piept de pui, refrigerat 11600 2600 85,00 221 000,00

TOTAL: 405 600,00

Pascolina  SRL
Fileu de curcan de curcan  refrig-
erat

11600 4450 162,00 720 900,00

Fileu de pește, neglazurat. 23200 8900 143,70 1 278 930,00

TOTAL: 1 999 830,00

SRL Credoprim Lapte de vaci pasteriuzat 2,5% 1L 150000 39999 14,95 597 985,05 
Chefir 2,5% 0,5L,  23100 10102 19,40 195 978,80

Smântână proaspătă 15%,  2900 1100 48,80 53 680,00
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Brânză de vaci, stare proaspătă 
5%,  

20800

6800 78,70 535 160,00

Unt de vaci, grăsimi animaliere 
82,5% țărănesc 200gr pach.,  

6300 1800 207,50 141 660,00

Brânză cu cheag semitare 45%,  3600 1800 162,00 291 600,00

Iaurt Natural, 2,6% grăsime,  

23700 15061 21,80 328 329,80

TOTAL: 2 144 393,65

Produse de Fami-
lie SRL

Carne de porc degresată,  dezosa-
tă, refrigerate (pulpă de porc)

11600 5600 122,00 683 200,00

TOTAL: 683 200,00

SRL ECO-
BIO-GRUP

Ouă de găină, extra proaspete  380000/buc  100000/buc 2,20 220 000,00

220 000,00

Denumirea agen-
tului economic

Modificările efectuate după micșorarea cantității și valorii bunului

Denumirea produsului Cantitatea achi-
ziționată

Cantitatea  mic-
șorată

Preţ unitar 
(cu TVA)

Suma

micșorată

 (cu TVA)   

DETS sect. Botanica 

SRL Lapmol Lapte pasterizat 2,5% 200000 50000 14,89 744500

Brânză de vaci5% 30000 3200 78,88 252416

Chefir 2,5% 50000 20000 19,28 385600

Iaurt 2,6% 30000 6000 19,98 119880

Unt de vaci 82,5% 9000 1000 194,0 194000

Total 1696396,0

SRL Produse de 
Familie

Șold de pui refrigerat 16000 4000 71,50 286000

Total: 286000,0

SRL Pascolina Fileu de curcan 16000 3000 162,0 486000

Total: 486000,0

SRL Eco Bio Grup Ouă de găină 400000 60000 2,20 132000

Total: 132000,0

SRL Livi Mad Com Orez 7000 2000 27,36 54720

Total: 54720,0

SRL Lovis Angro Crupe de mei 2000 300 20,70 6210

Crupe de porumb 4000 1000 14,89 14890

Fasole 2000 500 27,47 13735

Fulgi de ovăs 3000 1000 22,87 22870

Mazăre uscată 2000 500 12,37 6185

Stafide 2000 700 48,70 34090

Suc de mere 25000 4000 12,47 49880

Total 147860,0
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SRL Alim Total Paste făinoase 5000 1000 32,66 32660

Zahăr 8000 2000 22,47 44940

Total 77600,0

SRL Delmix Prim Crupe de orz 2000 300 11,06 3318

Crupe de arpacaș 2000 400 11,06 4424

Roșii în suc propriu 6000 400 21,71 8684

Total: 16426,00

SRL Green Prod Crupe de griș 3000 500 17,40 8700

Miez de floarea soarelui 400 30 42,0 1260

Miez de nucă 2000 1000 168,0 168000

Semințe de in 400 50 36,0 1800

Semințe de susan 400 30 84,0 2520

Sare iodată 1500 300 7,80 2340

Total: 184620,0

SRL Casa de Co-
merț Vita

Gem de prune 1200 400 50,59 20236

Magiun de gutuie 1200 400 50,59 20236

Magiun de mere 1000 400 27,36 10944

Total 51416,0

SRL Ideea Prim Covrigei 3500 500 20,52 10260

Biscuiți 3500 500 22,52 11260

Total: 21520,0

             TOTAL 3154558,0

Denumirea agen-
tului economic

Modificările efectuate după micșorarea cantității și valorii bunului

Denumirea produsului Cantitatea achi-
ziționată

Cantitatea  mic-
șorată

Preţ uni-
tar lei (cu 

TVA)

Suma

Micşorată lei

 (cu TVA)   

IPGC nr.199 

„Fabrica de unt 
din Floreşti”SA Lapte 2.5%, pasteurizat

18500 5517 12,80 70 617.60

Brînză de vaci, stare proa-
spătă, 5% grăsime 2500 623 64,00 39 872.00

Smîntînă proaspătă 15% 
grăsime 350 81 40,00 324.00

Chefir, 2,5% grăsime 2800 896 15,90 14 246.40

Unt de vaci, țărănesc 72,5% 780 210 174,95 36 739.50

Iaurt natural  2-2.5% grăsime 2900 981 18,60 18 246.60

Brînză cu cheag tare, grăsim-
ea 45% 420 118 143,90 16 980.20

TOTAL: 197 026.30

„Produse de Fa-
milie”SRL Sold de pui dezosat 1400 223 71,50 15 944.50

TOTAL: 15 944.50

”Pascolina”SRL Fileu de curcan, refrigerat 1400       365 162,00 59 227.20

TOTAL: 59 227.20
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SRL „EcoBio 
Grup” ouă 

47 600
610 890

2,20
23 958,00

TOTAL: 23 958,00

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ținând cont de faptul că în ultima perioadă, au crescut semnificativ prețurile la produsele alimentare, a apărut 
necesitatea de a substitui produsele alimentare din meniul model pentru a ne încadra în norma financiară. Substituirea 
produselor din meniu se face în conformitate cu HG nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind 
organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general. 

Astfel, a apărut necesitatea în urma analizei contractelor de a micșora cantitatea  unor categorii de produse.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție  nr. 21057226  din 27.09.2022 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. Rîșcani
”Franzeluța”SA 91 27.09.2022 193933,33 232720,00

„Fabrica de unt din Florești”SA 92 27.09.2022 2257166,67 2708650,00

„Produse de Familie”SRL 93 27.09.2022 238333,33 286000,00

”Pascolina”SRL 94 27.09.2022 1215000,00 1458000,00

”Alim Total”SRL 95 27.09.2022 64675,00 77610,00

”Livi Mad Com”SRL 96 27.09.2022 79700,00 95640,00

„Lovis Angro”SRL 97 27.09.2022 104191,67 125060,00

„Produse de Familie”SRL 98 27.09.2022 968750,00 1162500,00

”AVT Lux Com”SRL 99 27.09.2022 1812000,00 2174400,00

DETS sec.Buiucani
Produse de Familie SRL 101/A/53 27.09.2022 338000,00 405 600,00

Pascolina  SRL 102/A/54 27.09.2022 1666525,00 1 999 830,00

SRL Credoprim 103/A/57 27.09.2022 1786994,70 2 144 393,65

Produse de Familie SRL 104/A/75 27.09.2022 569333,33 683 200,00

SRL ECOBIO-GRUP 104/A/55 27.09.2022 183333,33 220 000,00

DETS sec. Botanica
 ,,Lapmol” SRl Nr.90 27.09.2022 1570858,0 1696396,0

,,Produse de Familie ”SRL Nr.91 27.09.2022 238320,0 286000,0

,,Pascolina” SRL Nr.92 27.09.2022 405000,0 486000,0

,, Eco Bio Grup”SRL Nr.93 27.09.2022 109980,0 132000,0

,, Livi Mad Com” SRL Nr.94 27.09.2022 45600,0 54720,0

,, Lovis Angro” SRL Nr.95 27.09.2022 125056,0 147860,0
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,, Alim Total” SRL Nr.96 27.09.2022 68840,0 77600,0

,, Delmix Prim ”SRL Nr.97 27.09.2022 13690,0 16426,0

,, Green Prod”SRL Nr.98 27.09.2022 153850,0 184620,0

,, Casa de Comerț Vita” SRL Nr.99 27.09.2022 42848,0 51416,0

,, Ideea Prim” SRL Nr.100 27.09.2022 19000,0 21520,0

DETS sec.Centru
LĂPMOL SRL 79-22/A 27.09.2022 1169629,16 1403555,00

PASCOLINA SRL 80-22/A 27.09.2022 1071250,00 1285500,00

LOVIS ANGRO SRL 81-22/A 27.09.2022 93756,66 112508,00

MELTAN SRL 82-22/A 27.09.2022 7166,66 8600,00

PRODAGROTRADE SRL 83-22/A 27.09.2022 5633,33 6760,00

BAGUETTE SRL 84-22/A 27.09.2022 35833,33 43000,00

FRANZELUȚA SA 85-22/A 27.09.2022 212700,00 255240,00

LIVI MAD COM SRL 86-22/A 27.09.2022 68485,00 82182,00

ALIM TOTAL SRL 87-22/A 27.09.2022 53785,00 64542,00

DELMIX PRIM SRL 88-22/A 27.09.2022 27137,50 32565,00

ECOBIO SRL 90-22/A 27.09.2022 91666,66 110000,00

PRODUSE DE FAMILIE SRL 89-22/A 27.09.2022 406666,66 488000,00

IPGC nr.199

„Fabrica de unt din Florești”SA 36 27.09.2022 179 540,42 197 026.30

„Produse de Familie”SRL 37 27.09.2022
13 287,08 15 944.50

”Pascolina”SRL 38 27.09.2022 49 356,00 59 227.20

SRL „EcoBio Grup” 39 27.09.2022 19 965,00 23 958,00
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. 101/22 din 03.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimo-
niu a Ministerul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md  

TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției „Articole de încălțăminte (bocanci), conform necesităţilor 

Armatei Naţionale”
Cod CPV 18800000-7
Valoarea estimată a achiziției 3666685,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1649851966300
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649851966300?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind 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 achiziție/ acordu-
lui-cadru 25.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Zilant”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/420

Data: 07.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4102083,33

Inclusiv TVA: 4922500,00

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649851966300
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_06.pdf
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Termen de valabilitate 23.12.2022
Termen de execuție până la 01.09.2022 - 2500 per. 

până la 03.10.2022 - 3000 per.
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz) Nu

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)

În urma procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649851966300 din 13.05.2022, privind 
achiziţionarea „Articole de încălțăminte (bocanci), conform necesităţilor Armatei Naţionale”, a 
fost desemnat câștigător ofertantul SRL „Zilant”. Conform pct. 2.1, anexele nr. 1, 2 și 3 a con-
tractului nr. 14/420 din 07.06.2022, operatorul economic SRL „Zilant” urma să livreze „Bocan-
ci cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră”, în cantitate de 3000 per., până la data de 
03.10.2022, producătorul ИПУП «Актив Шуз» din Republica Belarus.
II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 29.09.2022 în adresa autorității contractante a parvenit scrisoarea operatorului 
economic SRL „Zilant”, cu anexarea documentelor justificative, prin care acesta comunică că, 
în legătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei logistica s-a complicat și în depen-
dență de situația de la punctele de trecere a frontierei, marfa va ajunge în Republica 
Moldova aproximativ la data de 10.10.2022 și livrată către data de 17.10.2022.

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Zilant” solicită prelungirea termenului 
de livrare „Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră”, în cantitate de 3000 per., 
până la data de 17.10.2022.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră solicitarea înteme-
iată, de asemenea reieșind din faptul că, prelungirea termenului de livrare nu afectează ac-
tivitatea autorității contractante, se propune prelungirea termenului de livrare a „Bocanci 
cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră”, în cantitate de 3000 per., până la data de 
17.10.2022.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649851966300
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III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/ acordului-cadru 
nr. 164/22 din 03.10.2022 la contractul nr. 14/420 din 07.06.2022 a fost încheiat acordul adi-
ţional privind prelungirea termenului de livrare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Zilant” 14/713 03.10.2022 - -

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. 38a din 30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunie Volovița

rul Soroca s. Volovița

IDNO 1007601003493

Adresa s. Volovița ,rul Soroca

Număr de telefon 023046/171 mob 069083332

Număr de fax 0230 46236

E-mail oficial Volovita.201 l@mail.ru

Adresa de internet Volovita.2011@mail.ru

Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bejenari Natalia

069437543

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □

Obiectul achiziției

Crwl CPV

Lucrări de reparație curente la străzi din Volovița rnul Soroca

LO(1 Lr V

Valoarea estimată a achiziției

4jZUUUUU-v

406 426,29

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental ww.mtender.gov. md)

Nr: 21058950

ocds-b3wdpl-MD-1655985605476

Link:

https://achizitii.md/ro/public/tendei721058950

Data publicării anunțului de participare 23.06.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

III. 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 pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu + Da□

Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □

Alte surse: Buget local

mailto:l@mail.ru
mailto:Volovita.2011@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tendei721058950
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru
Nr.2 din 29.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL Primaterax-Nord

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 38a

Data: 29.09.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 339 962.73

Inclusiv TVA: 407 955.27

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 60 zile de la înregistrarea contractului

IV. 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
Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(7) 2) a), b).

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

Modificări nu au fost efectuate

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)

Achiziționarea lucrărilor de reparație curente a străzilor din s. Volovița rnul Soroca a fost în cadrul proce-
durii de achiziție nr. 21058950 ocds-b3wdpl-MD-1655985605476 din 06.07.2022 Câștigătorul a fost SRL Prima-
terax-Nord cu care s-a încheiat contractul nr.38 din 20.07.2022 cu valoarea de 407955.27 lei MD și cu termenul 
de execuție pînă la 20.09.2022 După modificare contractul nr.38 din 20.07.2022 termenul de execuției a lucrări-
lor va fi pînă la 31.10.2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea a fost făcută din cauza condițiilor meteo nefavorabile (precipitaților) Nu au fost posibile execuția 
lucrărilor de terasament și amenajare a straturilor suport (conform dimersului nr.129 din 19.09.2022 a SRL Pri-
materax-Nord).

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.38a din 
30.09.2022 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de execuție pînă la data 
31.10.2022 a contractului nr.38 din 20.07.2022.

Denumire operator eco-
nomic

întreprinderea: Cu 
capital autohton/ Cu 
capital mixt/asocierc/ 

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL

’’Primaterax-Nord”

Capital autohton 38a 30.09.2022 S-a prelunjit termenului de execuție pînă la 
data’31.10.2022 a contractului nr.38 din 20.07.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03/ MD-1643033585603 din 04.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești
Localitate mun. Hîncești 
IDNO 1007601004054
Adresa str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon 026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax 026923286
E-mail oficial municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet primariahincesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandru BOTNARI

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

	Licitație deschisă 

□  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare și Cen-

tru de Plasament ”Brândușa”
Cod CPV 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 922 500 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1643033585603

Link: ocds-b3wdp1-MD-1643033585603

Data publicării anunțului de participare 24 ian 2022, 17:11
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind 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 □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643033585603
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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

22.02.2022

1. Denumirea operatorului economic S.C. BRODEȚCHI S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 43 

Data: 02.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 116008,00

Inclusiv TVA: 127310,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.08.2022
2. Denumirea operatorului economic SRL,,Tehnostel-Car’’
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 44 

Data: 02.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 551600,00

Inclusiv TVA: 661920,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.08.2022
3. Denumirea operatorului economic S.A. Fabrica de unt din Florești
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 45

Data: 02.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 632565,20

Inclusiv TVA: 689665,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.08.2022
4. Denumirea operatorului economic Telemar
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 46

Data: 02.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 80000,00

Inclusiv TVA: 96000,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.08.2022
5. Denumirea operatorului economic SRL Nobil Prest
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 47

Data: 02.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1028166,77

Inclusiv TVA: 1191960,40
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.08.2022
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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 Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 1. Contract nr. 43

S.C. BRODEȚCHI S.R.L. se micșorează cu 14 526,00 lei, valoa-
rea actualizată a contractului este 112 784,00 lei;

2. Contract nr. 44

S.R..L,,Tehnostel-Car’’ se micșorează cu 42 761,90 lei, valoa-
rea actualizată a contractului este 257 833,30 lei

3. Contract nr. 45

SA Fabrica de unt din Florești se micșorează cu 199 421,88 
lei, valoarea actualizată a contractului este 490 243,12 lei;

4. Contract nr. 46

Telemar S.R.L. se micșorează cu 32 544,00 lei, valoarea ac-
tualizată a contractului este 63 456,00 lei;

5. Contract nr. 47

SRL Nobil Prest se micșorează cu 523  850,82 lei, valoarea 
actualizată a contractului este 668 109,58 lei.

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Modificarea anterioară doar a contractulului SRL ,,Tehnos-
tel-Car’’

 Nr. 44 

Data: 02.03.2022

Fără TVA: 551600,00

Inclusiv TVA: 661920,00

micșorarea valorii- -361324,80 lei

- Prețul actualizat al contractului 300595.20
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)

Se micșorează valoarea contractelor cu sumele pentru cantitățile de produse neexecutate pentru fiecare contract în 
parte după cum urmează: 

1. Contract nr. 43 S.C. BRODEȚCHI S.R.L. -14 526,00 lei ( paisprezece  mii cinci sute douăzeci și șase lei zero bani);

2. Contract nr. 44 S.R..L,,Tehnostel-Car’’ - 42 761,90   lei;

3. Contract nr. 45 SA Fabrica de unt din Florești -199 421,88 lei ( una sută nouăzeci și nouă mii patru sute douăzeci și 
unu lei optzeci și opt bani);
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4. Contract nr. 46 Telemar S.R.L. - 32 544,00 lei (treizeci și două mii cinci sute patruzeci și patru lei zero bani);

5. Contract nr. 47 SRL Nobil Prest - 523 850,82 lei (cinci sute douăzeci și trei mii opt sute cinzeci lei optzeci și doi bani).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Această modificare a apărut ca urmare a expirării termenului de executare a contractelor prenotate. Neexecutarea 
contractelor se datorează faptului că s-a  redus numărul de copii care a frecventat grădinița în  perioada vacanței de 
vară și activitatea instituțiilor a fost sistată pentru reparații curente. 

Suplimentar, autoritatea contractantă a desfășurat în luna septembrie procedura de achiziție pentru produsele ne-
cesare până la sfărșitul anului bugetar, respectiv pentru înregistrarea contractelor noi, avem nevoie de alocațiile care 
stau înregistrate pe contractele indicate mai sus.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01- MD-
1643033585603 din 04.10.2022 au fost încheiate acorduri adiţionale privind ”Micşorarea valorii contractului”  
- după cum urmează:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Fabrica de unt din 
Floresti Cu capital autohton 01/45 04.10.2022 - 184 649,90 - 199 421,88

SC ,,Brodetchi’’ SRL Cu capital autohton 01/43 04.10.2022 - 13 450,00 - 14 526,00

SRL,,Tehnostel-Car’’ Cu capital autohton 02/44 04.10.2022 - 35 634,92 - 42 761,90

Telemar Cu capital autohton 01/46 04.10.2022 -  27 120,00 - 32 544,00

SRL Nobil Prest Cu capital autohton 01/47 04.10.2022 - 436 542,36 - 523 850,82

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 prin licitație publică

nr. 14 din 04.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1013601000521
Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42
Număr de telefon 022-25-52-69
Număr de fax 022-25-56-17
E-mail oficial sti@mai.gov.md 
Adresa de internet sti.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Anastasia Caraivanova, tel. 022-255 528

anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție licitație publică
Obiectul achiziției Servicii de telefonie fixă MAI
Cod CPV 64200000-8
Valoarea estimată a achiziției 846 666,66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  MD-1644842300634
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21051722/

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 14.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind 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 X     Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15.03.2022

Denumirea operatorului economic “Moldtelecom” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:42

Data: 23.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 846 666,66

Inclusiv TVA: 1 016 000,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644842300634
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  X

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice 
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:

Conducându-se de prevederile art.47 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice a fost încheiat Contractul nr.42 
din 23.03.2022 de achiziţionare a serviciilor de telefonie fixă MAI, în valoare de 1 016 000,00 lei.

Urmare analizei efectuate de către SF a STI, informaţiei comunicate de raportor – DGTIC a STI (raportul din 03.10.2022) 
şi deciziei GLAP al STI, se impune diminuarea valorii contractuale cu ajustarea acesteia la suma de 716 000,00 lei, 
inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conducându-ne de prevederile Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice și Hotărârii Guvernului nr.10 din 
20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, 
Grupul de lucru pentru achiziţii publice al STI a examinat raportul DGTIC a STI, cu propuneri privind operarea de mo-
dificări la contractul nr.42 din 23.03.2022.

Luînd în considerare că unele servicii preconizate vor fi activate la finele contractului, precum siptrunk-urile din in-
spectoratele teritoriale de poliție, dar și ne funcționalitatea canalului de legătură de transmiterea datelor către CSI 
(conexiune dial-up) va aduce la neutilizarea totală a bugetului preconizat. Astfel, pînă în luna august curent au fost 
utilizați doar 553 784,24 lei, iar necesarul acoperirii cheltuielilor pînă la finale anului sunt de circa 162 215,76 lei, cu 
diferența de 300000,00 lei. 

Prin urmare, valoarea Contractului Nr. 42 din ”23” martie 2022 de achiziţionare a serviciilor de telefonie fixă MAI se mic-
șorează din suma totală de 1 016 000,00 (un milion șasesprezece mii lei 00 bani) lei MD, cu suma de 300 000,00 (trei 
sute mii lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA, valoare după modificare constituind 716 000,00 lei, inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.29 din 03.10.2022 s-a 
decis încheierea Acordului adiţional de micșorare a Contractului Nr. 42 din 27.03.2022 de achiziţionare a serviciilor de 
telefonie fixă MAI cu suma de 300 000,00 (trei sute mii lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adiți-

onal

fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

cu TVA

“Moldtelecom” SA Nr.1/21 05.10.2022 250 
000,00

300 
000,00
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ANUNȚ DE INTENȚIE
 din  20.10.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”

IDNO 1003600026295

Adresa Mun. Chișinău, 

str. Tudor Vladimirescu, 6

Numărul de telefon/fax 022-385-354, 022-436-388, 022-436-334

Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md

Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-385-354, 022-436-388, 022-436-334

tender@termoelectrica.md

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. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 
74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune pri-
vind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ ser-
viciilor/lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

Lot 1 90711400-8

Elaborarea Raportului pri-
vind normativele emisiilor 
limitat admisibile (E.L.A.) 
pentru obiectivul „TERMOE-
LECTRICA” S.A. CT Sîngera

Raport/1

Etapa 1: Inventarierea surselor 
de emisii a poluanților în at-
mosferă situate pe teritoriul CT 
Sîngera, CT Dobrogea, Baza de 
producere a „TERMOELECTRICA” 
S.A.;

Etapa 2. Elaborarea raportului 
privind 

normativele ELA (emisiilor limitat 
admisibile) pentru CT Sîngera, CT 
Dobrogea, Baza de producere a 
„TERMOELECTRICA” S.A.;

Etapa 3. Obținerea actului per-
misiv – „Autorizație pentru emi-
sia în atmosferă a poluanților de 
la surse fixe de poluare”.

Conform Caietului de Sarcini 
(Anexa Nr. 1)

120 000,00

Lot 2 90711400-8

Elaborarea Raportului pri-
vind normativele emisiilor 
limitat admisibile (E.L.A.) 
pentru obiectivul „TERMO-
ELECTRICA” S.A. CT Dobro-
gea

Raport/1 120 000,00

Lot 3 90711400-8

Elaborarea Raportului pri-
vind normativele emisiilor 
limitat admisibile (E.L.A.) 
pentru obiectivul „TERMO-
ELECTRICA” S.A. Baza de 
producere

Raport/1 165 000,00

Valoarea estimativă Totală, Lei fără TVA 405 000,00

https://achizitii.md
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me 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 Ofertantul trebuie să posede  experienţă  similară 

în ultimii 3 ani
Alte informații:

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

20.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu
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)

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 achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 30 din 21 octombrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
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 sectoarele energeticii, apei, transpor-
turilor și serviciilor poștale)

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Informații despre obiectul achiziției:

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

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 42512000-8 Climatizoare și sisteme de 
ventilaţie și încălzire 22 buc. Conform caietului 

de sarcini 1 210 000,00

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

Contractul de achiziție publică/sectorială 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 □

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului 
sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) 
la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders


126

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8425 OCTOMBRIE 2022, MARȚI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare pentru contractul/contractele la care se re-
feră anunțul de intenție

Semestrul II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le 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 -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.             din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Lutenco Dorina 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal 
de activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri directe fără publicarea anunțului de participare
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

art. 40, alin.(1) lit. b) din Legea nr. 74 din 21.05.2020

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Arbore și cruci cardanice
Anunțul de participare Nr.:

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 utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:  1
Pe cale electronică: 
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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. 
110 din 04.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  ОАО „Белкард”
IDNO 500013879
Date de contact Беларусь, г. Гродно, ул. Счастного, 38 tel.+375 152 528-

455
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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

46 912, 99 E

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv TVA

1 Arbore și cruci car-
danice 34900000-6 600 buc 498/2013МЛД 04.10.2022 46 912, 99 E

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 
(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 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.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.             din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Lutenco Dorina 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri directe fără publicarea anunțului de participare
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

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

art. 40, alin.(1) lit. c) din Legea nr. 74 din 21.05.2020

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Componente cap căptător
Anunțul de participare Nr.:

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 utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:  1
Pe cale electronică: 
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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. 
113 din 05.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Техразработки” ООО
IDNO 690025214
Date de contact Belarus, s.Peski, 7a, c.1, tel.+375 17 396 50 60

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 □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în con-
siderare pentru atribuirea contractului.

42 610,00 USD

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Componente cap 
căptător 34900000-6 1 380 buc 1-10/22 05.10.2022 42 610,00 USD

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 
(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 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.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. MTG-L 25/2022 din 21.10.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Număr de telefon/fax + (373) 22 300 495; 22 300 496/468; fax 22 300 406

E-mail www.moldovatransgaz.md

Pagina web oficială office@moldovatransgaz.md  tender@moldovatransgaz.md

Persoana de contact Vizirscaia N. tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468;

tender@moldovatransgaz.md

Tipul entității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entita-
tea contractantă este o autoritate centrală de achi-
ziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale 

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Drept temei a servit faptul ca compania «ООО AKSI-
TEKH» MOSCOW este executorul lucrarilor de imple-
mentare software a Centrului de Dispecerat “MOLDO-
VATRANSGAZ” SRL (anul 2014) și deține dreptul de 
autor.

Tipul obiectului contractului de achiziții secto-
riale/acordului-cadru 

Bunuri □   
Servicii □ 
Lucrări □

Obiectul achiziției, Cod CPV 72000000-5

Anunțul de participare Nr.: - 
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 
utilizate

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

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

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:tender@moldovatransgaz.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 01 din 30. 09. 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale / acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire «ООО AKSITEKH» MOSCOW
IDNO 1087746822085
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagi-
na web oficială)

Nauchnyi Proezd, 19-4/7, MOSCOW, RF, 8 (499) 700-02-
22, 

e-mail: info@axitech.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/servici-
ilor/lucrărilor

Cod CPV Cantitatea/ 
unitatea 

de măsură

Numărul și 
data contract-

ului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Efectuarea lucrărilor de modificare 
și suport tehnic Software a Cen-
trului de Dispecerat MOLDOVA-
TRANSGAZ SRL

72000000-5 1 buc. № 59-SJ din 
10/10/2022

173 500,0 USD 
(fără TVA)

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 și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii 
Europene

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene 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
 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.          din     18.10.2022                 

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388
E-mail tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială www.termoelectrica.md
Persoana de contact Maldur Olesea
Tipul entității 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 termoenergetic și al 
gazelor naturale 

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 prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/ 
acordului-cadru

Bunuri  □              

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV Achiziționarea robinetelor și dispozitivelor similare,           Cod 

CPV – 42100000-0
Anunțul de participare Nr.: 21060590

Data publicării: 26 iulie 2022
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1658821595145

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 □
Catalog electronic □

Numărul de oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mij-
locii și altele: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
151/1   din  07.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Techno Test” SRL „ELPO” SRL „ALEX STANDARD” SRL
IDNO 1003600030906 1004600009903 1013600018392
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Mihai Emi-
nescu, 66,   

tel. 0-691-60-950, 

e-mail: info@technotest.md

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 
24,   

tel. 0-797-78-077, 

e-mail: andrei.coscodan@elpo.
md

mun. Chișinău, str. V. Alecsan-
dri, 77, ap. 2,   

tel. 0-795-00-437, 

e-mail: Alexstandard.md@
gmail.com

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □      Nu □    Da □      Nu □    Da □      Nu □    

Asociație de operatori 
economici  

(societate mixtă, consor-
țiu sau altele) 

Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     

                          Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea                     bunurilor/ 
serviciilor/ lucrărilor

Cod CPV Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Numărul și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

„ELPO” SRL

1 Lot 1 Regulatoare, supape, 
apometre

42130000-9 buc Nr. 2022222           
din

   17.10.2022

39 000,00

”Techno Test” SRL

2 Lot 3 Filtre, supape de sens 42130000-9 buc Nr. 2022224

din

17.10.2022

43 182,00

3 Lot 4 Manometre, evacuatoare 42130000-9 buc 3 024,00

„ALEX STANDARD” SRL

4 Lot 2 Robinete sferice 42130000-9 buc Nr. 2022223

din

17.10.2022

198 432,00

5 Lot 5 Reducții 42130000-9 buc 4 896,00

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 și/
sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene

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 remi-
te 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.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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