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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

https://achizitii.md/ro/

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 implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1
50100000-6

Servicii de deservire 
tehnică și reparații a 
autovehiculelor con-

form necesităților

Servicii Conform caietului de sarcini

2 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

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

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

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

August

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

din 21.10.2022

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 CPV Denumire obiectului lotului

Unitatea 
de mă-

sura
Cantitatea

Valoarea estimate fără TVA  
(se va indica pentru fiecare 

lot în parte)

1 39100000-3  Reparatia subdiviziunii Ortopedie  IMSP SCM Sf Treime, lot lot  3 106 972,00

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

Prețul cel mai scăzut conform cerin-
țelor solicitate

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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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 utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de Plante

IDNO 1006601003854

Adresa mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180, bir. 1210

Numărul de telefon/fax 022-211-308; Fax: 022-210-455;

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@cstsp.md; 

Adresa de internet ale autorității contractante www.cstsp.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sochircă Pavel 022-211-308; 
Brăileanu Eugeniu 060-501-051;

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.cstsp.md;
info@cstsp.md;
SIA RSAP: www.achiziții.md  

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

Instituție Publică, pe lângă Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare
Obiectul principal de activitate - Testarea soiurilor de 
plante;

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 
măsură/kg

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

totală 
(scutit de TVA)

Lot1 16700000-
2 Tractor 1

Tractor:

- Nou, motor Diesel

- Motorul să fie fără aspirație forțată (fără turbină);

- Nr de cilindri: min. 4;

- Capacitatea cilindrică; 4,5-4,8 litri;

- Turația nominală: 1800-2000 rot/min;

- Putere motor; 80-85 CP;

- Transmisia: înainte min.18, înapoi min.4;

- Greutatea: min.3900 kg;

- Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea 
mim. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm;

- Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de 
remorcare la ridicator;

- Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire;

- Tractorul să fie dotat cu contragreutăți adiționale fa-
ță-spate;

- Garanție: min. 12 luni;

425 000,0

(scutit de TVA)

Suma totală: 425 000.00

mailto:info@cstsp.md
http://www.cstsp.md
http://www.cstsp.md
mailto:info@cstsp.md
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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 □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut.

Alte informații:

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

25.10.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

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

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 10-LP din 24 octombrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP ”Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV)
IDNO 1013620012945
Adresa RM.mun.Chișinău, Str. Sfatul Țării, 59
Numărul de telefon/fax +373 221055060/373 60012327
Adresa de e-mail a autorității contractante ccebotari@wineofmoldova.com

achizitii_onvv@wineofmoldova.com
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina Cebotari +37360012327

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

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii SIA RSAP

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

Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 79953000-9

Servicii de 
organizare 
și logistică a 
evenimentului  
„Vernisajul 
Vinului” din 09 
decembrie

1     
       Licitație deschisă

750 000 Lei

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

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

Nu X
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
eligibilitatea ofertantului; - capacitatea 
de exercitare a activităţii profesionale; - 
capacitatea economică și financiară;
 -capacitatea tehnică și/sau profesională; 
- standarde de asigurare a calităţii;
-Granția bancară
-Garanția de bună execuție

IV. 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 utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

mailto:ccebotari@wineofmoldova.com
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X
Da □

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

Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Privind achiziționarea produselor parafarmaceutice pentru anul 2023

Nr 5 din 24.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului
IDNO 1003600151643
Adresa Burebista, 93
Numărul de telefon/fax 022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina
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, total și gratuit, o 
mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mama-copilul.md/

https://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activita-
te (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)

Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției: CPV: 33100000-1

Cod 
CPV Nr Lot Denumirea bunurilor Canti-

tat U/M Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

Ac epidural buc 1550
G 18  (Tiohy)oțel inoxidabil, lamă 
placată cu nichel, stilet plastic, aripi-
oare fixe,steril

15500,00

Ac pentru seringa buc 3200 Ac 18Gx1½ 0,7x40 mm, steril.Micro-
lance 1040,00

Ac pentru seringa buc 2000 Ac 21Gx1½ 0,7x40 mm, steril.Micro-
lance 1300,00

Ac pentru stilou de insulina buc 15000 lungimea 4mm, egal 32G sau mai 
mult 19575,00

Betisoare pentru urechi cut 112 capetele cu bumbac, de lemn N100 994,00

Brațară pentru nou-născuți buc 5000 brațară pentru nou-născuți 3750,00

Brose Ilizarov 2,0mm x 
L-400mm buc 500  Brose Ilizarov 2,0mm x L-400mm 8000,00

Brose Kirsner 1,0mm x 
L-300mm buc 500  Brose Kirsner 1,0mm x L-300mm 8333,00

Brose Kirsner 1,5mm x 
L-250mm buc 500 Brose Kirsner 1,5mm x L-250mm 9292,00

Canule nazale buc 265 pentru prematuri pentru O2 1113,00

mailto:centrulmamei@gmail.com
https://mama-copilul.md/
https://mtender.gov.md/
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Canule nazale buc 200 pentru adulti 840,00

Capacele buc 1500 pentru obturarea cateterilor i/v 750,00

Cateter ombilical buc 60 Cateter ombilical cu doua intrari N4 11610,00

Cateter ombilical buc 100 Cateter ombilical cu doua intrari N5 19350,00

Cateter ombilical buc 80 Cateter ombilical cu doua intrari N6 15480,00

Cateter rectal buc 100 cateter rectal Nr 18, fabricat din 
latex cu lung.50 cm 300,00

Cateter rectal buc 100 cateter rectal Nr 16, fabricat din 
latex cu lung.50 cm 300,00

Cateter rectal buc 100 cateter rectal Nr 14, fabricat din 
latex cu lung.50 cm 300,00

Cateter rectal buc 200 cateter rectal Nr 12, fabricat din 
latex cu lung.50 cm 600,00

Cateter rectal buc 200 cateter rectal Nr 10, fabricat din 
latex cu lung.50 cm 600,00

Circuit de unica utilizare pen-
tru maturi buc 200

Circuit de unica utilizare pentru 
maturi pentru circuit de circulatie 
artificiala

12500,00

Înveliș plagial buc 1030 Collahit FA. Steril, dimensiune 
60x100 mm. 165933,00

Lanțete pentru dispozitive de 
înțepare buc 19500

sterile, de unica folosința, compa-
tibile cu modelul de glucometru și 
dispozitivul de înțepare

8125,00

lentă centimetrică buc 20 poliester 333,00

Masca buc 150 pentru respirație mecanica O2 N0 2025,00

Masca buc 107 pentru respirație mecanica O2 N1 1494,00

Masca buc 142 pentru respirație mecanica O2 N2 1982,00

Masca buc 110 pentru inhalație O2 N1 1536,00

Masca cu ecran buc 1300 simpla, 3straturi, cu ecran transpa-
rent 15873,00

Masca faciala adulti buc 50 Masca faciala adulti pentru ventila-
re mecanica 833,00

Mască larigiană buc 10 reutilizabila N1 617,00

Mască larigiană buc 10 reutilizabila N1,5 617,00

Mască larigiană buc 10 reutilizabila N2 617,00

Mască larigiană buc 12 de unica folosință N3 741,00

Mască larigiană buc 2 de unica folosință N4 123,00

Mască larigiană buc 2 de unica folosință N5 123,00

Pansament adeziv absorbant buc 1000 pansament adeziv absorbant 6cmx-
10cm (cosmopor) 900,00

Pipa laringiană buc 10 Guedel, Nr 4 54,00

Prelungitor pt set colbe injec-
tomat CT buc 1050 Steril, lungimea-150 cm, presiune 

inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm 21263,00
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Saci deseuri medicale pericu-
loase (galbene) 100 l buc 6210

volum: 100 l , cu pictogramă “Pe-
ricol biologic” , culoare galbenă, 
rezistență mecanică mare care nu 
permite scurgerea lichidelor 

17078,00

Saci deseuri medicale pericu-
loase (galbene) 120 l buc 1000

volum: 120l ,cu pictogramă “Pericol 
biologic”, culoare galbenă, rezisten-
ță mecanică mare care nu permite 
scurgerea lichidelor 

2750,00

Sare de mare kg 155 cu extract de conifere 1-2 kg 2143,00

Sare de mare kg 305 cu extract de salvie 1-2 kg 3023,00

Sare de mare kg 305 fără miros 1-2 kg 3023,00

Seringa 50ml buc 22700 Volum 50ml pentru perfuzie steril 
cu ac 21Gx1½ 0,8x40mm 81909,00

Servetele umede pentru copii cut 4200 servetele umede pentru copii, anti-
bacteriale N72 43260,00

Set colbe pentru injectarea CT buc 700

Steril, in set vor fi incluse 2 seringi 
cu volum 200ml, tub de conectare 
tip Y,1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit 
scurt

100333,00

Set de ace pentru acupunc-
tura set 400 0,25 x 25 S 2872,00

Set de ace pentru acupunc-
tura set 600 0,18 x 13 S 4308,00

Set epidural 18G buc 1500 Ac epidural,  bizou, Tuohy, G18, cu 
cateter 100250,00

Set pentru aspirator buc 1050 steril, tub p/u aspirator cu canula, 
lungimea 210 cm 11550,00

Set pentru cateterizarea vase-
lor majore buc 18

sterile, cateter venos central, sirma 
de ghidare, dilatator,după metoda 
Seldingher, cu 2 canale 7F L-20 cm

3159,00

Set pentru inhalare O2 buc 50
Set pentru inhalare O2, masca fa-
ciala cu fixator elastic si conector 
(prelungitor) la sursa

646,00

Set steril pentru interventiile 
chirurgicale de unica folosinta 
“Toracocenteza”

set 10

Include componente necesare 
pentru procedura de paracenteza 
si toracocenteza, inclusiv troacar cu 
diamentrul cateterului de drenaj 
pleural Nr 12

5000,00

Set steril pentru interventiile 
chirurgicale de unica folosinta 
“Toracocenteza”

set 10

Include componente necesare 
pentru procedura de paracenteza 
si toracocenteza, inclusiv troacar cu 
diamentrul cateterului de drenaj 
pleural Nr 14

5000,00

Set steril pentru interventiile 
chirurgicale de unica folosinta 
“Toracocenteza”

set 10

Include componente necesare 
pentru procedura de paracenteza 
si toracocenteza, inclusiv troacar cu 
diamentrul cateterului de drenaj 
pleural Nr 16

5000,00

Set steril pentru interventiile 
chirurgicale de unica folosinta 
“Toracocenteza”

set 10

Include componente necesare 
pentru procedura de paracenteza 
si toracocenteza, inclusiv troacar cu 
diamentrul cateterului de drenaj 
pleural Nr 20

5000,00
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Sistem cu circuit închis buc 100 neonatal, pediatric cu adaptor 6FY 
(2,5-3,5) 10350,00

Sistem de suntare pentru hi-
drocefalie buc 3 steril, presiune joasa, L-12mm 14313,00

Sistem de suntare pentru hi-
drocefalie buc 8 steril, presiune medie, L-12mm im-

pregnate cu antibiotic 38167,00

Sistem de suntare pentru hi-
drocefalie buc 9 steril, presiune medie, L-12mm  42938,00

Sonda pentru alimentație buc 160 Sonda pentru alimentatie Nr 4 197,00

Sonda pentru alimentație buc 660 Sonda pentru alimentatie Nr 5 814,00

Sonda pentru alimentație buc 4700 Sonda pentru alimentatie  Nr 8 5797,00

Sonda pentru alimentație buc 1300 Sonda pentru alimentatie Nr 6 1495,00

Teste pentru aprecierea glice-
miei buc 19500

teste pentru aprecierea glicemiei 
sterile,VIVA CHECK sau Oncall pen-
tru glumetrele aflate in utilizare

25623,00

Tub endotraheal d-7,5 buc 325 d-7,5 cu manjetă, steril 2766,00

Cablu de interconectare pen-
tru ace buc 3

Lungime minim 1,5 m compatibil 
cu electromiograf MEB—9400K 
Nihon Kohden

1750,00

 Căciuliţă  p/u EEG cu cablu de 
interconectare compatibil cu 
EEG Nihon-Kohden

buc 1 0 –1 an, cauciuc fire cu conector tip 
DIN 6430,00

Căciuliţă p/u EEG  cu cablu de 
interconectare Nihon-Kohden buc 1 1-3 ani, Cauciuc fire cu conector tip 

DIN 6430,00

Căciuliţă p/u EEG  cu cablu de 
interconectare Nihon-Kohden buc 1 3-18 ani, Cauciuc fire cu conector 

tip DIN 6430,00

Clame (clipsa) pentru nas buc 10 reutilizabil 219,00

Cos-plasa GFB-08-35-230 buc 20 pentru extragerea corpilor straini 9667,00

cu electrozi metalici, cu suport 
pentru fixare, pentru copil, 
distanța intre electrozi 15 mm, 
lumgime cablu 1,5 m, conec-
tor la dispozitiv tip DIN42802

buc 1

cu electrozi metalici, cu suport 
pentru fixare, pentru copil, distanța 
intre electrozi 15 mm, lumgime 
cablu 1,5 m, conector la dispozitiv 
tip DIN42803

1667,00

metalic flexibil pentru electro-
miografie, dimensiune medie 
pe suport de material, fixare 
cu banda scai, cu conector 
pentru cablu tip snap si cablu 
de interconectare de 1,5m cu 
un conector snap si al doilea 
tip DIN 42802

buc 1

metalic flexibil pentru electromio-
grafie, dimensiune medie pe suport 
de material, fixare cu banda scai, cu 
conector pentru cablu tip snap si 
cablu de interconectare de 1,5m cu 
un conector snap si al doilea tip DIN 
42802

1667,00

set din 3 bucati. Dimensiuni 
medii cu cablu de interconec-
tare compatibil cu dispozitiv 
de EMG model MEB-9400K

buc 200

set din 3 bucati. Dimensiuni medii 
cu cablu de interconectare com-
patibil cu dispozitiv de EMG model 
MEB-9400K

10000,00

Hartie  p/u Spirograf BTL 08 
spiro rulon 10 latimea 112mm, cu marginea alba 262,00

Hartie Bionet Co buc 50 fetal monitor 1666,00

Hartie ECG EDAN 1201 - pliant 20  210 x 140-144 (pagini) 530,00

Hartie ECG EDAN SE4 buc 50 latimea 80mm 279,00
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Hîrtie compatibilă cu monito-
rul fetal Toitu MT 516 buc 380

Hîrtie color, tip pliant, termică, grilă, 
diagramată, verde, cu două scări (0-
100; 60-100), canal roșu și canal roz, 
compatibilă cu monitorul fetal Toitu 
MT 516, dimensiuni 151,5*150 mm

5266,00

Hartie fotografica rulon 35 USG supr ultrastar 1100HG 110x18 6563,00

Hartie Star 5000E buc 60 pentru cardiomonitor, 112 x 110 x 
150 900,00

Test ureazic rapid buc 2000 Durata mica de investigatie. Se poa-
te pastra la temperatura camerei 91667,00

Tub , unica  folosinta p/u spi-
rograf  BTL -08 spiro (diame-
tru-28 mm)

Bucată 1000 Tub , unica  folosinta p/u spirograf  
BTL -08 spiro (diametru-28 mm) 2858,00

Hîrtie 150mm*100mm, com-
patibilă cu dispozitivul Edan 
F-9 Express

Bucată 210 Hîrtie 150mm*100mm, compatibilă 
cu dispozitivul Edan F-9 Express 2800,00

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 □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic
Alte informații:

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

Trim IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor trans-
mise 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 Pentru anul 2023

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

Privind achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru investigații morfopatolo-
gice, pentru anul 2023

Nr. 6 din 24.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului

IDNO 1003600151643

Adresa Burebista, 93

Numărul de telefon/fax 022-55-96-46

Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina

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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://mama-copilul.md/

https://mtender.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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Prestarea serviciilor medicale

 
Informații despre obiectul achiziției: reactivi și consumabile pentru laboratorul morfopatologic. CPV: 
33600000-6

Nr. d/o Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor Ca

nt
ita

t

U/M Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 
(pentru 

fiecare lot în 
parte)

1 Hematoxi-
lin M Li

tr
u

10

HEMATOXILIN MAYER - HEMM-OT-2,5L 
Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, 
Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; 
Certificare: certificat de analiză (COA) sau declarație CE; 
Aplicație: imprignarea coloră a elementelo rnuclear-celulare în secțiune/ 
test histologic 
Componența chimică: Haematoxlina, Sulfat de aluan de  aluminiu si 
potasiu, Iodura de sodiu, Cloral hidrat, Acid acetic  
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü Soluție chimică lichidă, miros specific, 
ü Soluție gata de utilizare 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil 
cu sistemele  automatizate de colorație   
Unitatea de măsură: Litru 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litre în conformitate 
cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să 
furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, ter-
menul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

3475

mailto:centrulmamei@gmail.com
https://mama-copilul.md/
https://mtender.gov.md/
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Hematoxi-
lin ML Li

tr
u

2,5

HEMATOXILIN MAYER-Lilie - HEMML-OT-2,5L 
Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, 
Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; 
Certificare: certificat de analiză (COA) sau declarație CE; 
Aplicație: imprignarea coloră a elementelo rnuclear-celulare în secțiune/ test 
histologic 
Componența chimică: Haematoxlina, Sulfat de aluan de  aluminiu si potasiu, 
Iodura de sodiu, Cloral hidrat, Acid acetic  
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü Soluție chimică lichidă, miros specific, 
ü Soluție gata de utilizare 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu siste-
mele  automatizate de colorație   
Unitatea de măsură: Litru 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litre în conformitate cu cerin-
țele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de 
valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

869

Eozină Y 
1%aque-
ous

Li
tr

u

10

EOZINA  Y SOLUTIE APOASA 1% - EOY-10-OT-2,5L 
Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, 
Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; 
Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; 
Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în 
secțiune/ test histologic 
Componența chimică:  eozina G or Y si acid acetic 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție chimică lichidă, miros specific, 
ü soluție gata de utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu siste-
mele  automatizate de colorație   
Unitatea de măsură: Litre 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litre în conformitate cu cerin-
țele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de 
valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

2667

Alcian 
Blue-P.A.S. Ki

t

1

ALCIAN BLU, P.A.S. - Kit AB-100T 
Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros speci-
fic, 
Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; 
Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; 
Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare de tip caliciforme ale ce-
lulelor caliciforme intestinale în diferite procese tumorale și non-tumorale în 
secțiune/ test histologic 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, 
ü soluție gata de utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  
Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător 
Unitatea de măsură: ml/litre 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 30ml Kit în conformitate cu 
cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze infor-
mații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de 
valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

1671
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Alcian Blue 
-pH1,0 Kit Ki

t
1

ALCIAN BLU PH 1, Kit - AB10-100T 
Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros speci-
fic, 
Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; 
Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; 
Aplicație: imprignarea coloră a mucinei epitelial acide (sialomucină, sulfomu-
cină) și mucina mezenchimală în diferite procese tumorale și non-tumorale în 
secțiune/ test histologic 
Componența chimică:  Alcian Blu pH 1 Kit (conform standardului) 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, 
ü soluție gata de utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  
Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător 
Unitatea de măsură: ml/litre 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți  KIT pentru 100 teste în conformita-
te cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze 
informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de 
valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

1500

Alcian 
Blue-pH2,5 
Kit

Ki
t

1

ALCIAN BLU PH 2,5 Kit - AB25-K-100 
Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros speci-
fic, 
Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; 
Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; 
Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare de tip caliciforme ale ce-
lulelor caliciforme intestinale în diferite procese tumorale și non-tumorale în 
secțiune/ test histologic 
Componența chimică:  Alcian Blu 8 GX, acid acetic (pH 2,5) 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, 
ü soluție gata de utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  
Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător 
Unitatea de măsură: ml/litre 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de Kit  pentru 100 teste, în con-
formitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să 
furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de 
valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

2083

Orcein Kit Ki
t

1

ORCEINĂ Kit - CRC-100T 
Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros speci-
fic, 
Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; 
Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; 
 Aplicație: imprignarea coloră a fibrelor elastice în țesuturi patologice și non-pa-
tologice, vizualizarea antigenului hepatitei B (HbsAg) și proteinelor asociate 
cuprului 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, 
ü soluție gata de utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  
Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător 
Unitatea de măsură: mll 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți cu reactiv pentru 100 de reacții/
Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă 
care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de 
valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană

2350
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Mason 
tricrom Kit Ki

t

1

MASON TRICROM   Kit - MST-100T 
Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros 
specific, 
Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; 
Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; 
 Aplicație: imprignarea coloră a fibrelor colagene mature si imature în 
țesuturi patologice și non-patologice,  
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, 
ü soluție gata de utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  
Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător 
Unitatea de măsură: Kit 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți  cu reactiv pentru 100 de 
reacții/Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producăto-
rului cu etichetă care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, ter-
menul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
ü denumire producător: nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană

1688

Hematoxi-
lin Harris Li

tr
u

4

HEMATOXOLINA HARRIS - HEMHP1B-OT-1L  
Compozitie: hematoxilina, aluminiu sulfatat, iodura de sodiu, etilen gli-
col, acid acetic 
Reagentul compatibil cu metoda de colorare PAPANICOLAOU  
Particularități tehnice: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti  
Unitatea de măsură: Litru  
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri  în conformitate cu 
cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furni-
zeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compozi-
ția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstra-
re); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; 
Denumire producător: 
ü nume și adresa producătorului; 
ü informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

20
00

,0
0

EA -50 Li
tr

u

4

Colorant -EA50   - EA50-0T-1L 
Compozitie: colorant triarilmetan (light green), eozina Y, acid fosfotun-
gstic, acid acetic, etanol Reagentul compatibil cu metoda de colorare 
PAPANICOLAOU  
Particularități tehnice: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti  
Unitatea de măsură: Litru  
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri  în conformitate cu 
cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furni-
zeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compozi-
ția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstra-
re); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; 
Denumire producător: 
ü nume și adresa producătorului; 
ü informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

20
00

,0
0
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OG-6 Li
tr

u

4

COMPOZITIE: COLORANT ORANGE G, - OG6-OT1L 
Compoziția: acid fosfotungstic, alcool etilic compatibil cu metoda de colorare 
PAPANICOLAOU 
Particularități tehnice: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti  
Unitatea de măsură: Litru  
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri  în conformitate cu cerințe-
le de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reacti-
vului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; 
Denumire producător: 
ü nume și adresa producătorului; 
ü informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

20
00

,0
0

NBFor-
maldehy-
de-10%

Li
tr

u

600

REACTIV PENTRU FIXAREA ȚESUTURILOR UMANE - FNB10-10L 
Denumirea comercială: Formalină 
 Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tampo-
nată-25%, concentrație 10% PH-7,0 stabilizată 
Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. 
Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. 
Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histo-
procesare automată în vacum Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, 
fosfat de sodiu, apă. 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție fluidă, gata pentru utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, 
ü compatibil cu sistemele/analizatoarele  de histoprocesare în vacum și sistemu-
lui de colorație automatizate fară efecte coroziv. 
Unitatea de măsură: Litru  
Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți de 10 litri  în conformitate cu 
cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze infor-
mații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reacti-
vului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; 
ü termenul de valabilitate  nu mai mic de 11 luni din data livrării 
Denumire producător: 
ü nume și adresa producătorului; 
ü informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională 

20000

Histanol 
100 Li

tr
u

510

REACTIV DISHIDRATARE A MOSTREI TISULARE - H100-10L 
Denumire comercială: Soluție pe bază de alcool etilic absolut denaturat 100% 
Format: Soliție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, concentrație 
100%, incoloră, non-toxică, fără impurități de xilen, toluen, alte hidrocarburi 
aromatice sau derivate.  
Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; 
Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate. 
Aplicație: Deshidtratarea probelor tisulare, prin  histoprocesare în vacum, pre-
destinate diagnosticului histologic.  
Componența chimică: Reactivul e compus dintru-n  amestec anhidru de alcooli 
absolut si hidrocarburi alifatice. 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție fluidă, inflamabilă, hidrofilă, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu 
alți solvenți organici, 
ü soluție  gata pentru utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, 
ü compatibil cu sistemele/analizatoarele  de histoprocesare în vacum și colorație 
automatizate în procesarea țesuturilor în histopatologie fară efecte coroziv 
Unitatea de măsură: Litru 
Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți 10L litre  în conformitate cu cerin-
țele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reacti-
vului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabi-
litate  nu mai mic de 11 luni din data livrării 
Denumire producător:  
ü nume și adresa producătorului; 
ü informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională

38250
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Bioclear Li
tr

i

430

REACTIVUL  DEGRESARE ȘI CLARIFIERE  A MOSTREI TISULARE - BC-10L 
Denumire comercială: Xilen 
Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, incoloră, trans-
parentă, non-toxică. 
Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; 
Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate. 
Aplicație: degresarea țesuturilor și accilelarea imprignației cu parafină,  predesti-
nate diagnosticului histologic.  
Componența chimică: Reactivul e compus dintru-n  amestec anhidru de alcooli 
si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (tolue-
nului, metanolului) 
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, 
ü substituent al xilenului, toluenului, metanolului, 
ü este clasificabil cu  directivele CE 
ü hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, 
ü să fie gata pentru folosire/utilizare, 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, 
ü compatibil cu sistemele/analizatoarele  de histoprocesare în vacum și colorație 
automatizate în procesarea țesuturilor  și secțiunilor (testelor) în histopatologie 
fară efecte de corozie 
Unitatea de măsură: Litru 
Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți 10L  în conformitate cu cerințele de 
stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,,compoziția reacti-
vului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
Denumire producător:  
ü nume și adresa producătorului; 
ü Informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională

31175

Parafină

Ki
lo

gr
am

200

PRODUS PENTRU IMPRIGNARE  ȘI INCORPORARE A MOSTREI TISULARE - Bi-
owax52/54 
Denumire comercială:Parafină 
Format: Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, 
non-toxic; 
Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; 
Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate; 
Aplicație: imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologi-
ce, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea 
testelor/secțiunilor histologice; 
Componența chimică: amestic de polimeri și parafină de înaltă puritate în gra-
nule mici;    
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü Soluție chimică în granule, miros specific, 
ü este clasificabil cu  directivele CE  
ü să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 52º - 54º C, 
ü imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării;  
ü pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderei a  aburilor de apă 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, 
ü compatibil cu sistemele/analizatoarele  de histoprocesare în vacum și de în-
corporare a mostrei tisulare  în bloc histologic 
Unitatea de măsură: Kilogram 
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 10kg în conformitate cu cerințe-
le de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reacti-
vului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător 
Denumire producător:  
ü nume și adresa producătorului; 
ü informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională

24167
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Ostiofast 2 Li
tr

u

10

SOLUTIE DE DECALCINARE - OF2-OT-2,5L 
Sa aiba un index refractiv asemanator cu al sticlei.  
Reactivii sa fie compatibili intre ei 
Reactivii sa fie gata de folosire 
Ambalajul reactivilor sa fie prevazut cu eticheta care sa furnizeze infor-
matii privind : 
- identitatea reactivului/ data expirare/ numar lot reactiv/ volum reactiv/ 
compozitie/ conditii de stocare/ nume si adresa producator 
Impachetare: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti de 2,5L 
Ambalaj: Recepient

2333

Acid Li
tr

u

5

ACID CLORHIDRIC 0,1 N - Acid clorhidric 0,1N

(Soluție Normală) 
Format: Produs chimic de laborator, HCl, soluție lichidă, transparentă, 
incoloră; 
Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; 
Certificare: certificat de calitate de la producător; 
Aplicație: pregătirea coloranților, extragere fosfatelor din oase, la recu-
noașterea carbonaților etc.  
Particularități tehnice ale reactivului: 
ü soluție chimică lichidă, masa moleculară 35,46g/mol, 
ü soluție gata de utilizare, solubilă în apă 
ü compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  
Unitatea de măsură: Litru  
Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri  în conformitate cu 
cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furni-
zeze informații: 
ü date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compozi-
ția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstra-
re); 
ü toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; 
Denumire producător: 
ü nume și adresa producătorului; 
ü informații de siguranță în pictograme 
Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,

750

Casete 
standard 
histologic pa

ch
et

75

Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, cu-
loare albă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; 
rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. 
Pachet 200 casete/cutie

11250

Casete 
standard 
histologic pa

ch
et

45

Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoa-
re galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; 
rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pa-
chet 200 casete/cutie

6750

Casete 
standard 
histologic pa

ch
et

40
Castete de plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer ace-
tat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histo-
logici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie

6667

Mediu de 
montare Fl

ac
on

12

Mediu de montare  specială a lamelelor Glas TM,BMT-500 Flacon 500 ml

4600

Arhiv Car-
toglas

am
ba

la
j

2

Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice,  (1 amba-
laj-10 buc ) (1 buc -3000 lame)

2333

Arhiv Carti-
bloc

am
ba

la
j

7
Arhiv Cartobloc 290x400x45mm (1 ambalaj-10 buc) 1 buc- 320 blocuri

8167
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Lame pen-
tru micro-
tom Cu

tie 30

Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un 
unghi de 340, 1-cutie/50 lame Ambalaj 10 cutii. 
 Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o 
singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), 
grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34 °,proiectat pentru apli-
cații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport 
de tăiere și poate fi utilizat pentru orce microtom semiautomat, auto-
mat. 
 Ambalaj specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam.  
Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de per-
form anța si trimiterea la standardul EN 

63750

Pachet

am
ba

la
j

20

Pachet ЗИП-ЛОК  19х12см (ambalajt-100b)

1417

TOTAL fără TVA 243910,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic
Alte informații:

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

Trim IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Pentru anul 2023

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. 9 din 24.10.2022 

Reactivi și consumabile pentru laboratoarele Clinicii ,,Emilian Coțaga”

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului
IDNO 1003600151643
Adresa Burebista, 93
Numărul de telefon/fax 022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina
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 asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://mama-copilul.md/

https://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Prestarea serviciilor medicale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:centrulmamei@gmail.com
https://mama-copilul.md/
https://mtender.gov.md/
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Informații despre obiectul achiziției: CPV: 33600000-6

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servici-
ilor sau lucrărilor U/M Canti-

tat Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fieca-
re lot în parte)

Compatibil cu Analizatorul 
COBAS C111

set 5 ALP  IFCC, 200T  Cobas C 111

107935,00

set 8 ALT 400T Cobas C111

set 6 Bil-T, Gen-3 400T  Cobas C 111

set 6 Billirubin Direct 100T Cobas C111

set 1 Trigliceride 400T Cobas C111

set 8 AST/GOT 400T Cobas C111

set 3 Ca Gen2,400T Cobas C111

set 1 Cholesterin 400T Cobas C111

set 4 Creatinine Jaffe 400T Cobas C111

set 4 Glucose 400T Cobas C111

set 10 Iron gen 2 100T Cobas C111

set 5 Total Protein 400T Cobas C111

set 8 Urea 400T Cobas C111

set 2 NaCl 9% Cobas C111

set 2 Cleaner basisch (solutie de spalari 
speciale) Cobas C111

set 8 Cobas Integra Cleaner (solutie de 
spalare) Cobas C 111 

set 6 Micro cuvette Segment (cuvete) Co-
bas C111

set 3 Preci Control ClinChem Multi2 4*5ml 
(control nivel 2) Cobas C111

set 3 Preci Control ClinChem Multi1  4*5ml 
(control nivel 1) Cobas C111

set 1 Cfas 12*3ml Cobas C111

set 10 a-Amylase 200T Cobas C111

buc 2 Lamp halogen assy 12V/20W Cobas 
C111

set 5 Rola termica  pentru Cobas C111

set 6 GGT Hico  200T  Cobas C111

buc 1 Kit Maintenance 1year Cobas C311 
Compatibil cu Cobas C111

Compatibil cu Analizatorul 
RAPID POINT 500

set 12 Cartus Wash/Waste RAPID POINT 500

355160,00

set 14 Cartus  de masurare 400teste RAPID 
POINT 500

buc 40 Rola de hirtie   pentru RAPID POINT 
500

buc 1.000 Seringa cu heparina RAPID POINT 
500
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Compatibil cu Analizatorul 
YUMIZEN G200

set 8 Yumizen G PT liquid 4

44325,00

set 8 Yumizen G FIB  2

set 5 Yumizen G IMIDAZOL

set 2 Yumizen G CTRL I and II

set 5 Yumizen G cuvettes

buc 6 Hirtie termica 

Compatibil cu Analizatorul 
YUMIZEN H500

buc 10 ABX Diluent

126560,00

buc 15 ABX White Diff

buc 20 ABX Cleaner

buc 2 ABX Minoclair

set 12 ABX Difftrol  L

set 12 ABX Difftrol  N

set 12 ABX Difftrol  H

Compatibil cu Aparatul STAT 
Fax -3300

set 1 Proteina Totala p/u determinarea 
proteinei in urina 500 teste

5805,00

set 1 Set BM Control cu calibrator pentru 
proteina in urina

ml 1 Colesterol Total  (flacon de 250ml)

ml 1 Trigliceride (flacoane 250ml)

ml 1 alfa-Amilaza (flacon 250ml)

ml 50000 Hemoglobina +stadndart

fl 5 Material de control negativ

fl 5 Material de control pozitiv

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic
 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se refe-
ră anunțul de intenție

Trim IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică
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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
Pentru anul 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. 7 din 24.10.2022 

Reactivi și consumabile de laborator CSRGM pentru anul 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului
IDNO 1003600151643
Adresa Burebista, 93
Numărul de telefon/fax 022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina
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://mama-copilul.md/

https://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției: CPV: 33600000-6

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea bunurilor, servici-

ilor sau lucrărilor
Canti-

tat U/M Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

33600000-6

Microfibre pentru prelucrarea 
opticii microscoapelor, set 50 
buc-Pentru investigații cito-
genetice

10 set
Microfibre pentru prelucrarea opticii 
microscoapelor, set 50 buc-Pentru in-
vestigații citogenetice

240,00

Taimer de buzunar electro-
nic pentru laborator-Pentru 
investigații citogenetice, cu 
prezentarea mostrelor

5 buc
Taimer de buzunar electronic pentru 
laborator-Pentru investigații citoge-
netice, cu prezentarea mostrelor

700,00

Vas  conic de laborator Erlen-
meyer, termorezistent, auto-
clavabil t, 50 ml, gradat din 
sticlă borosilicată, transpa-
rentă.-Pentru determinarea 
concentrației ionilor de clor 
în transpirație

10 buc

Vas  conic de laborator Erlenmeyer, 
termorezistent, autoclavabil t, 50 ml, 
gradat din sticlă borosilicată, transpa-
rentă.-Pentru determinarea concen-
trației ionilor de clor în transpirație

1400,00

mailto:centrulmamei@gmail.com
https://mama-copilul.md/
https://mtender.gov.md/
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Tips  0,5-250mkl, universale, 
dimensiuni: lungimea 54mm, 
lungimea părții atașabile 
de micropipetă 10mm, cu 
vîrful drept și orificiul vîrfu-
lui 1,1mm,  compatibile cu 
pipeta automată cu 8-canale 
Lenpipette sau ecoMed, 
material PP,albe sau galbe-
ne, nesterile, ambalaj de la 
producător, 1000 unit-Pentru 
determinarea concentrației 
fenilalanine din petele san-
guine, cu prezentarea mos-
trelor

70000 buc

Tips  0,5-250mkl, universale, dimensi-
uni: lungimea 54mm, lungimea părții 
atașabile de micropipetă 10mm, cu 
vîrful drept și orificiul vîrfului 1,1mm,  
compatibile cu pipeta automată cu 
8-canale Lenpipette sau ecoMed, 
material PP,albe sau galbene, neste-
rile, ambalaj de la producător, 1000 
unit-Pentru determinarea concentra-
ției fenilalanine din petele sanguine, 
cu prezentarea mostrelor

2030,00

Set p/u neonatal screening 
PCU, certificat CE, compatibil 
cu analizator  multifuncțional 
Synergy și să conțină toți 
reagenții necesari pentru de-
terminarea concentrației de 
fenilalanină din petele uscate 
de sânge, set-960 unv-Pentru 
determinarea concentrației 
fenilalanine din petele san-
guine

25 set

Set p/u neonatal screening PCU, cer-
tificat CE, compatibil cu analizator  
multifuncțional Synergy și să conțină 
toți reagenții necesari pentru deter-
minarea concentrației de fenilalanină 
din petele uscate de sânge, set-960 
unv-Pentru determinarea concentra-
ției fenilalanine din petele sanguine

137500,00

Slaid flacoane, volum de 
lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 
9cm², flacoane transparente, 
sterile, apirogene, din po-
listerol, cu lama flaconului 
acoperită cu stratul pentru 
cultivarea celulelor, cu banda 
abrazivă pentru marcaj, tes-
tul ermetic.-Pentru determi-
narea cariotipului din culturi 
amniotice fetale. Destinația 
- în scop de diagnoză

4000 buc

Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-
5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane trans-
parente, sterile, apirogene, din polis-
terol, cu lama flaconului acoperită cu 
stratul pentru cultivarea celulelor, cu 
banda abrazivă pentru marcaj, testul 
ermetic.-Pentru determinarea cari-
otipului din culturi amniotice fetale. 
Destinația - în scop de diagnoză

328000,00

Amniochrome plus, mediu 
gata pentru cultivarea am-
niocitelor, flacon min 80 ml-
max 100ml-Pentru determi-
narea cariotipului din culturi 
amniotice fetale

300 buc

Amniochrome plus, mediu gata pen-
tru cultivarea amniocitelor, flacon 
min 80 ml-max 100ml-Pentru deter-
minarea cariotipului din culturi amni-
otice fetale

180000,00

Chromosome Kit P, set (10 eprb. 
cu 5.0 ml lymphochrome  per 
fiecare, mediu complet pentru 
culturi celulare din sângele peri-
feric) gata pentru utilizare-Pen-
tru determinarea pașaportului 
cromosomal din sângele venos

120 set

Lymphochrome pentru cultivarea 
limfocitelor cu L-glutamină și FGA 
(phythaemagglutininum), 5,0 ml în 
tub cultural cu o parte plană pentru 
cultivarea limfocitelor din sângele pe-
riferic-Pentru determinarea pașapor-
tului cromosomal din sângele venos

222000,00

Metanol chimic curat 99% am-
balaj de la producător în flacon 
plastic de 1,0-2,0 litri-Pentru 
determinarea pașaportului 
cromosomal din sângele venos, 
determinarea cariotipului din 
culturi amniotice fetale 

130 Litru

Metanol chimic curat 99% ambalaj 
de la producător în flacon plastic de 
1,0-2,0 litri-Pentru determinarea pa-
șaportului cromosomal din sângele 
venos, determinarea cariotipului din 
culturi amniotice fetale 

13000,00
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Sol. Tampon fosfat pH 6,8 
lichid gata pentu folosire, fla-
con plastic min 100ml - max 
500 ml-Pentru determinarea 
pașaportului cromosomal 
din sângele venos, determi-
narea cariotipului din culturi 
amniotice fetale 

4 Litru

Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata 
pentu folosire, flacon plastic min 
100ml - max 500 ml-Pentru determi-
narea pașaportului cromosomal din 
sângele venos, determinarea carioti-
pului din culturi amniotice fetale 

5600,00

Tripsin EDTA 10X  lichid gata 
pentu folosire-Pentru deter-
minarea pașaportului cromo-
somal din sângele venos

400 Milili-
tru

Tripsin EDTA 10X  lichid gata pentu fo-
losire-Pentru determinarea pașapor-
tului cromosomal din sângele venos

3360,00

Acid acetic glacial  99.8%  
lichid gata pentu folosire, 
ambalaj de la producător 
în flacon plastic  de 1.0 li-
tru.-Pentru determinarea 
pașaportului cromosomal 
din sângele venos, determi-
narea cariotipului din culturi 
amniotice fetale 

70 Litru

Acid acetic glacial  99.8%  lichid 
gata pentu folosire, ambalaj de la 
producător în flacon plastic  de 1.0 
litru.-Pentru determinarea pașapor-
tului cromosomal din sângele venos, 
determinarea cariotipului din culturi 
amniotice fetale 

8400,00

Sol.0,075M KCL lichid gata 
pentu folosire.flacon min 400 
ml – max 500 ml-Pentru de-
terminarea pașaportului cro-
mosomal din sângele venos, 
determinarea cariotipului din 
culturi amniotice fetale 

120 fla-
con

Sol.0,075M KCL lichid gata pentu fo-
losire.flacon min 400 ml – max 500 
ml-Pentru determinarea pașaportu-
lui cromosomal din sângele venos, 
determinarea cariotipului din culturi 
amniotice fetale 

33600,00

Sol.0,075M KCL lichid gata 
pentu folosire.flacon min 
80ml – max 100 ml-Pentru 
determinarea pașaportului 
cromosomal din sângele 
venos, determinarea cario-
tipului din culturi amniotice 
fetale 

100 fla-
con

Sol.0,075M KCL lichid gata pentu 
folosire.flacon min 80ml – max 100 
ml-Pentru determinarea pașaportu-
lui cromosomal din sângele venos, 
determinarea cariotipului din culturi 
amniotice fetale 

10800,00

Tuluol-Pentru investigații 
citogenetice 1000 Milili-

tri
Tuluol-Pentru investigații citogeneti-
ce 600,00

Ulei de imersie de cedru, fl. 
min 80 ml – max 100 ml-Pen-
tru investigații citogenetice

600 Milili-
tri

Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml 
– max 100 ml-Pentru investigații cito-
genetice

360,00

Ulei de imersie non-fluores-
cent, fl. min 10 ml-max 20 
ml-Microscopie frotiurilor

400 Milili-
tri

Ulei de imersie non-fluorescent, fl. 
min 10 ml-max 20 ml-Microscopie 
frotiurilor

240,00

Acid chlorchidric 0,1N-Pentru 
determinarea concentrației 
ionelor clor în transpirație

500 Milili-
tri

Acid chlorchidric 0,1N-Pentru deter-
minarea concentrației ionelor clor în 
transpirație

1300,00

Acid chlorchidric 1N-Pentru 
metoda I-FISH 500 Milili-

tri
Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda 
I-FISH 1750,00

Colorant Orcein acetic (la 
cour)  sol.1%, flac-80-100-
Pentru determinarea coprus-
culilor Barr

100 Milili-
tri

Colorant Orcein acetic (la cour)  
sol.1%, flac-80-100-Pentru determi-
narea coprusculilor Barr

18000,00
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Colchicină reactiv 97%-Pen-
tru determinarea pașaportu-
lui cromosomal din sângele 
venos, determinarea cario-
tipului din culturi amniotice 
fetale 

1 gram

Colchicină reactiv 97%-Pentru deter-
minarea pașaportului cromosomal 
din sângele venos, determinarea ca-
riotipului din culturi amniotice fetale 

2880,00

Colorant Giemza Stain Kario 
Max improved R66 soluţie 
Gurr pentru cariotipareă, flac 
mx 100 ml-Pentru determina-
rea pașaportului cromosomal 
din sângele venos, determi-
narea cariotipului din culturi 
amniotice fetale 

500 Milili-
tri

Colorant Giemza Stain Kario Max im-
proved R66 soluţie Gurr pentru cari-
otipareă, flac mx 100 ml-Pentru de-
terminarea pașaportului cromosomal 
din sângele venos, determinarea ca-
riotipului din culturi amniotice fetale 

6500,00

FISH Probe kit pentru de-
terminarea simultană a 
cromozomilor 13, 18, 21, X, Y 
(pentru investigații în lichidul 
amniotic), pentru 10 teste 
(100mkl)

10 set

FISH Probe kit pentru determinarea 
simultană a cromozomilor 13, 18, 21, 
X, Y (pentru investigații în lichidul am-
niotic), pentru 10 teste (100mkl)

200000,00

Soluție de spălare 1-Pentru 
analiza I-FISH 8 Litru Soluție de spălare 1-Pentru analiza 

I-FISH 9768,00

Soluție de spălare 2-Pentru 
analiza I-FISH 8 Litru Soluție de spălare 2-Pentru analiza 

I-FISH 9768,00

Salin Sodium Citrat 20xSSC, 
flac ambalaj de la producă-
tor-Pentru analiza I-FISH

1 Litru
Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac am-
balaj de la producător-Pentru analiza 
I-FISH

1800,00

Formaldeghid 37%-Pentru 
analiza I-FISH 250 Milili-

tri
Formaldeghid 37%-Pentru analiza 
I-FISH 1250,00

Soluție Bufer 10x PBS-Pentru 
analiza I-FISH 1 Litru Soluție Bufer 10x PBS-Pentru analiza 

I-FISH 8200,00

Tergitol tipNP-40 (detergent 
pentru denaturarea), flacon 
100ml-Pentru analiza I-FISH

1 fla-
con

Tergitol tipNP-40 (detergent pentru 
denaturarea), flacon 100ml-Pentru 
analiza I-FISH

2250,00

Clei de cauciuc-tip Rubber-
cement (Fixogum)-Pentru 
analiza I-FISH

200 Milili-
tri

Clei de cauciuc-tip Rubbercement 
(Fixogum)-Pentru analiza I-FISH 9000,00

Microplăci de 96 godeuri, din 
polistiren, clare, cu fundul 
convex (în formă de U), stan-
dard SBS, cu 8x12 godeuri 
alfanumerotate, cu volumul 
de 300µl, în ambalaj indivi-
dual, impachetate în cutii a 
cîte 50 bucăți

10 cutii

Microplăci de 96 godeuri, din polisti-
ren, clare, cu fundul convex (în formă 
de U), standard SBS, cu 8x12 godeuri 
alfanumerotate, cu volumul de 300µl, 
în ambalaj individual, impachetate în 
cutii a cîte 50 bucăți

7200,00

Hîrtie termică SUPER UL-
STAR-1100HG (High Gloss) 
sau echivalentul compatibil 
cu imprimanta Mitsubishi 
P 95DW,  pentru impriman-
tă video , de dimensiunea 
110mm x 18m per rulou, 
ambalaj de la producător 
5-10 rulouri per cutie.

20 rulo-
uri

Hîrtie termică SUPER ULSTAR-1100 
HG (High Gloss) sau echivalentul 
compatibil cu imprimanta Mitsubishi 
P 95DW, pentru imprimantă video , 
de dimensiunea 110mm x 18m per 
rulou, ambalaj de la producător 5-10 
rulouri per cutie, pentru imprimarea 
imaginilor ultrasonografice de înaltă 
rezoluţie.

3960,00

Ulei de imersie de cedru, fla-
con min 80 ml – max 100 ml 1000 ml Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml 

– max 100 ml 700,00
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Ulei de imersie non-fluoris-
cent, fl. min 10 ml-max 20 ml 10 fla-

con

Ulei de imersie non-fluorescent, fl. 
min 10 ml-max 20 ml-Microscopie 
frotiurilor

240,00

Albastru dimitilen 0,3% - 1 
litru, soluție apoasă pentru 
colorarea frotiurilor vaginale

3 fla-
con   648,00

Marcheri pentru laborator 
cu scris subtire de culoare 
neagră    

50 buc   500,00

Periuta citologica sterilă 
(pentru colectarea materi-
alului biologic din uretră și 
canalul cervical  la femei), 
termenul de valabilitate indi-
cat pe ambalaj individual

5000 buc
 Pentru colectarea materialului bio-
logic din uretră și canalul cervical  la 
femei

5500,00

Hirtie pentru marcarea pro-
belor pentru aparatul StatFax 
de culoare alba (57x20x12 
нар)

20 buc  Pentru aparatul StatFax de culoare 
alba (57x20x12 нар) 120,00

Polimeraza HotStart cu bufer 
incolor pentru investigaţiile 
PCR, doza 500u

10 Set Pentru efectuarea PCR si qPCR 50000,00

Sonde fluorescente cu lumi-
nofor FAM, VIC, ABY, JUN si 
inhibitor de luminescenta 
QSY. 

10 Buca-
tă

Pentru efectuarea investigatiilor prin 
metode de qPCR cu sonde hidroliza-
bile

500000,00

Oligonucleotide liofilizate, 25 
nmol. 3000 buc Pentru PCR si qPCR 36000,00

Phusion Flash High-Fidelity 
PCR Master Mix , 500 U 1 Set Pentru PCR cu exactitatea inalta si 

PCR fragmentelor lungi 3600,00

ExoSAP-IT™ PCR Product 
Cleanup Reagent, 500 reac-
tions

1 Set Pentru purificarea inainte de secven-
tierea sau analiza de fragmente 1200,00

Perechi de oligonucleotide 
marcate fluorescent (FAM, 
VIC, NED, PET, TET, HEX)

20 buc

Pentru efectuarea PCR cantitativ fluo-
rescent pentru detectarea numarului 
de copii si a lungimii a diferitor locu-
surilor genomice

50000,00

Marcher de masaGeneScan 
500 LIZ, 800 reactions 1 buc Pentru analiza de fragmente 22000,00

Set de identificarea SNP 
rs6025 (FV) prin TaqMan 
qPCR 100 reactii

2 Set
Pentru diagnosticarea dereglarilor 
molecular de coagulare a singelui 
(FV)

15000,00

Set de identificarea SNP 
rs1799963 (FII) prin TaqMan 
qPCR 100 reactii

2 Set Pentru diagnosticarea dereglarilor de 
coagulare a singelui 15000,00

Set de identificarea SNP 
rs1801133 (MTHFR) prin Taq-
Man qPCR 100 reactii

2 Set
Pentru diagnosticarea dereglarilor de 
metabolismului metioninei si a acidu-
lui folic

15000,00

Set de identificarea SNP 
rs1801131 (MTHFR) prin Taq-
Man qPCR 100 reactii

2 Set
Pentru diagnosticarea dereglarilor de 
metabolismului metioninei si a acidu-
lui folic

15000,00

Set de identificarea SNP 
rs1805087 (MTR) prin Taq-
Man qPCR 100 reactii

2 Set
Pentru diagnosticarea dereglarilor de 
metabolismului metioninei si a acidu-
lui folic

15000,00
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Set de identificarea SNP rs1801394 
(MTRR) prin TaqMan qPCR 100 reactii 2 Set Pentru diagnosticarea dereglarilor de me-

tabolismului metioninei si a acidului folic 15000,00

Set de identificarea SNP  rs5985 (FXI-
II) prin TaqMan qPCR 100 reactii 2 Set

Pentru diagnosticarea dereglarilor de 
coagulare a singelui si metabolismu-
lui metioninei si a acidului folic

15000,00

7500 Real Time PCR Systems Spectral 
Calibration Kit II 1 set Pentru calibrarea amplificatorilui ABI 

7500 18000,00

Kit pentru izolare a ADN genomic 
prin coloane (Spin Column DNA), 50 
reacţii  

4 Set Pentru PCR si qPCR 16000,00

Strip tube 0,2 ml (mostră) și capac 
transparent pentru strip utilizat în 
qPCR, buc

1000 buc Pentru PCR si qPCR 1400,00

Planșetă cu 96 de viale, pentru 
reacţii PCR, qPCR compatibil cu 
ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 
real-time pcr system, buc

50 buc Pentru PCR si qPCR 11650,00

3500 Series Septa 96-Well pentru 
Analizator Genetic 3500 Applied 
Biosistem (20 buc/cutie)

1 cutie Pentru reactii de secventiere 11500,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta 
poate fi executat 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 □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic

 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru 
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție Trim IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale 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
Pentru anul 2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr._1_ din _25.10.2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO 1003600152606
Adresa MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
Numărul de telefon/fax (022) 250-809 / 250-704
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.urgenta.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Serviciul achiziții publice
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 achi-
zițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://achizitii.md 

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cant., U/M Descrierea achiziției

Valoarea estimată, f/TVA

 (p/u fiecare lot în parte)

1 33600000-6 Reactive și consumabile 
de laborator – 2023

 per lot / 
poziție 

Reactive și consum-
abile de laborator – 
2023

9 600 000,00 
MDL

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare 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
La cel mai mic preț în corespundere cu do-
cumentația standard, anunțul de participare 
și caietul de sarcini

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție Trimestrul IV, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor 
transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://achizitii.md
https://mtender.gov.md/
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr._2_ din _25.10.2022_

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

IDNO 1003600152606 

Adresa mun. Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1

Numărul de telefon/fax (022) 250-809

Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@urgenta.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.urgenta.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Serviciul achiziții publice

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

https://mtender.gov.md/

https://achizitii.md/ro/ 

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

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

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumire bunuri Cantit. / U.M Descrierea achiziției Valoarea estimată, fără TVA

1 09100000-0
Produse petroliere 
– 2023

Per lot Produse petroliere – 2023 2 600 000,00 MDL

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

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

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere cu documen-
tația standard, anunțul de participare și caietul 
de sarcini

IV. Alte informații:

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

 Trimestru IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anun-
țurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante Nu sunt

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

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  24.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Ur-
gentă

IDNO mun. Chișinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.md
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 Le-
gii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul 
liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care 
poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

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

Instituție medico-sanitară publică 
cu activitate națională responsa-
bilă de acordarea asistenţei medi-
cale de urgenţă.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumire bunuri

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA

1

33
14

00
00

-3

Consumabile p-u Imagistică Per lot Achiziționarea consumabilelor pent-
ru Imagistică  p-u anul 2023.

1 300 000,00

 
 
 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este re-
zervat unor ateliere protejate sau aces-
ta 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 ad-
ministrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere cu 
documentația standard, anunțul de parti-
cipare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

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

trimestrul IV al anului 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 publica-
re în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  24 .10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO mun. Chișinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică ori ar putea implica o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară publică cu activita-
te națională responsabilă de acordarea asis-
tenţei medicale de urgenţă.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumire bunuri

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA

1

33
19

80
00

-4

Consumabile pentru Sterilizare, 
inclusive teste-indicatoare  Per lot

Achiziționarea consumabile pentru 
Sterilizare, inclusiv teste-indicatoare  
pentru anul 2023.

1 500 000,00

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
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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 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 administra-
tive

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere 
cu documentația standard, anunțul 
de participare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

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

trimestrul IV al anului 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 publica-
re în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  24.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO mun. Chișinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/

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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V

Denumire bunuri
Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1

15
80

00
00

-6

Produse alimentare pentru semes-
trul I (Bloc alimentar) Per lot

Achiziționarea produselor alimenta-
re pentru  semestru I  bloc alimentar 
p-u  anul 2023.

5 700 000,00

 
 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
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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 numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere 
cu documentația standard, anunțul 
de participare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului 
de participare pentru contractul/contracte-
le la care se referă anunțul de intenție

trimestrul IV al anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al Orga-
nizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  24.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO mun. Chișinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/

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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

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

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumire bunuri

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA

1

15
80

00
00

-6

Produse alimentare pentru 
semestru I (Cantina, bufet) Per lot

Achiziționarea produselor alimenta-
re pentru  semestru I (Cantină, bufet ) 
pentru anul 2023.

2 200 000,00

 
 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este re-
zervat unor ateliere 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 adminis-
trative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere 
cu documentația standard, anunțul de 
participare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului 
de participare pentru contractul/contracte-
le la care se referă anunțul de intenție

trimestrul IV al anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al Orga-
nizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu 

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Produse alimentare

Nr. 10 din 25 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului
IDNO 1003600151643
Adresa Burebista, 93
Numărul de telefon/fax 022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina
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 Le-
gii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul 
liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care 
poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mama-copilul.md/

https://mtender.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 ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cantitat U/M Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot 

în parte)

1 15000000-8 Lot 1 2800 kg
Piept de curcan congelat, fără os, am-
balat 1-5 kg Graficul de livrare-1/15 
zile.

396.667,00

15000000-8 Lot 2 10000 kg

Carne de bovina,calitate superioara, 
categoria1, fără os, refrigerata, buca-
ta 1-3kg, nelipicioasă, culoare roz-ro-
sietică. Am.5-20kg. Grafic de livrare 
- 2ori saptamina. HG 624/2020.

1.833.333,00

15000000-8 Lot 3 25400 kg

Pulpe de pui refrigerate, fara spata, 
calitate superioara (ambalaj 1-5kg) 
HG 696 din 04/08/2010. Grafic de 
livrare 1/72ore.

1.058.333,00

15000000-8 Lot 4 12200 kg
Fileu de găină natural fără os; refri-
gerat (neinjectat ) 1-5kg.  Graficul de 
livrare- 1/72 ore.

813.333,00

mailto:centrulmamei@gmail.com
https://mama-copilul.md/
https://mtender.gov.md/


46

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

15000000-8 Lot 5 9500 kg
Pește congelat “Merluciu Hubbsi”, 
fără cap, bucăți 300-500gr.  Graficul 
de livrare-1/10zile.

459.167,00

15000000-8 Lot 6 4100 kg Brînză cu cheag tare (50%); Graficul 
de livrare- 1/7 zile. 512.500,00

15000000-8 Lot 7 95000 litru Lapte (2,5%). Ambalaj1l. Grafic de 
livrare - zilnic ora 7-9. 1.495.370,00

15000000-8 Lot 8 54000 litru Chefir cu bifidobacterii (2,5%). Amba-
laj 0,5l. Grafic de livrare-zilnic ora 7-9. 900.000,00

15000000-8 Lot 9 16400 kg Brînză (5%);  ambalaj 1-5 kg.                                                  
Graficul de livrare-1/72 ore. 987.037,00

15000000-8 Lot 10 5800 kg Smintina cu bifidobacterii (15%). 
Grafic de livrare zilnic ora 7-9. 247.037,00

15000000-8 Lot 11 10300 kg Unt taranesc 82,5%, ambalat 0,200 
gr. Grafic de livrare 1/72 ore 1.430.556,00

15000000-8

Lot 12 6700 bucata

Iaurt natural fara adaos de fructe si 
zahar 2,5-5,0 % grasime, ambalat 
(0,1- 0,150) ambalaj ermetic.Graficul 
de livrare 1/72ore

31.825,00

15000000-8
Lot 13 100000 bucata

Oua de gaina cat, A, greutate L, extra 
proaspete, HG1208 din 27/10/2008. 
Grafic de livrare 2ori saptamina.

231.481,00

15000000-8

Lot 14 73000 kg

Piine alba din faina de griu, calitate 
superioară, ambalata, feliata, fortifi-
cata cu Acid Folic, Fe. Grafic de livrare 
zilnic ora 7-10.

878.704,00

15000000-8

Lot 15 9000 kg

Piine din amestec de faina de griu 
cal, 1 si secara 50/50, fara adaos de 
zahar, feliata, ambalata. Grafic de 
livrare zilnic ora 7-10.

116.667,00

15000000-8
Lot 16 420 kg

Pesmeţi pentru pesmeţeală din paine 
alba calitate superioară. Graficul de 
livrare-1/luna.                           

7.778,00

15000000-8
Lot 17 7000 kg

Faina de griu, calitate superioara. 
Ambalaj 1-2 kg. Grafic de livrare 1 
luna.

64.167,00

15000000-8
Lot 18 2600 kg

Covrigei uscati cu aroma de vanilie, 
ambalat 0,2-0,5 kg. Grafic de livrare 
1/7zile.

86.667,00

15000000-8

Lot 19 600 kg

Covrigei uscati cu tarite sau griu 
incoltit de dimisiuni mici, cu conti-
nut redus de glucide, zahar < 0,6gr. 
Ambalaj 0,5-1,00kg. Grafic de livrare 
1/15 zile.

20.000,00

15000000-8 Lot 20 2500 kg Biscuiti de ovas. Ambalaj 1-5kg. Gra-
fic de livrare 1/7 zile. 85.417,00

15000000-8 Lot 21 700 kg Biscuiți pentru diabetici                                        
Graficul de livrare-1/lună. 29.167,00

15000000-8 Lot 22 5500 kg Biscuiti pentru copii zaharosi. Grafic 
livrare 1/7 zile. 137.500,00

15000000-8
Lot 23 1500 kg

Napolitane pentru copii cu aroma de 
lapte si vanilie. Graficul de livrare - 
1/15zile

47.500,00
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15000000-8

Lot 24 4600 kg

Paste făinoase scurte (pene, corni-
soare, sfredelus) din soiuri de griu 
tare cat.A,  ambalaj (1 kg). Graficul de 
livrare-1/15zile.                       

130.333,00

15000000-8
Lot 25 800 kg

Paste fainoase (ineluse, fidea) din 
soiuri de griu tare cat.A  ambalaj (1 
kg). Graficul de livrare-1/15zile.

22.667,00

15000000-8 Lot 26 15000 kg Zahăr, amb.1 kg;                                                               
Graficul de livrare-1/15 zile. 277.778,00

15000000-8
Lot 27 1100 kg

Pasta de tomate (25%substanta us-
cata) ambalaj 0,300-0,500. Grafic de 
livrare1/7zile

31.167,00

15000000-8
Lot 28 5700 kg

Orez (bob rotund), calitate superi-
oară; (ambalaj 1-5 kg). Graficul de 
livrare-1/7zile.

123.500,00

15000000-8 Lot 29 4400 kg Hrișcă cal. Superioară  (ambalaj 1-5 
kg). Graficul de livrare-1/7 zile. 179.667,00

15000000-8
Lot 30 4500 kg

Fulgi de ovas, calitate superioră (am-
balaj 0,5kg, hirtie). Grafic de livrare 
1/7zile.

90.000,00

15000000-8
Lot 31 3500 kg

Crupe de mei, calitate  superioară; 
(ambalaj 1kg). Graficul de livrare-1/
7zile.   

58.333,00

15000000-8
Lot 32 4600 kg

Crupe de Griș calitate superioară 
(ambalaj 1 kg). Graficul de livrare-1/
7zile.                     

61.333,00

15000000-8 Lot 33 3500 kg Malai extra, calitate superioară (am-
balaj 1 kg). Graficul de livrare-1/7zile. 43.750,00

15000000-8
Lot 34 2400 kg

Crupe de arpacaș (calitate superioa-
ră), (ambalaj 1kg). Graficul de livra-
re-1/7zile.

22.000,00

15000000-8 Lot 35 4800 kg Crupe de grîu (calitate superioară) 
(ambalaj 1 kg). 48.000,00

15000000-8
Lot 36 2500 kg

Crupe de orz, calitate superioară 
(ambalaj 1 kg). Graficul de livrare-1/
7zile.         

25.000,00

15000000-8
Lot 37 2300 kg

Mazăre uscată (bob intreg), calitate 
superioară (ambalaj 1kg). Graficul de 
livrare-1/luna.

27.685,00

15000000-8 Lot 38 900 kg Fasole uscate albe (ambalaj 1 kg). 
Graficul de livrare 1/1luna. 29.167,00

15000000-8 Lot 39 2300 kg Mazare verde conservata, c/c, 
amb.05-0,8l. Grafic de livrare1/7 zile. 46.000,00

15000000-8 Lot 40 4800 kg Ulei vegetal  deodorat, rafinat (amba-
laj 1-5 l) Graficul de livrare-1/luna.                                 144.000,00

15000000-8 Lot 41 1200 kg Peltea din fructe                                                      
Graficul de livrare-1/luna. 35.000,00

15000000-8
Lot 42 1500 kg

Magiun de mere dens (bor-
can0,380-1kk). Grafic de livrare 
1/10zile.

35.000,00

15000000-8 Lot 43 800 litru Suc de rosii (ambalaj 2l). grafic de 
livrare 1/10 zile. 10.000,00
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15000000-8
Lot 44 11000 litru

Suc de mere, limpezit, natural, fara 
de zahar (ambalaj 1l). Grafic de livra-
re 1/10zile

155.833,00

15000000-8
Lot 45 2000 bucata

Suc de mere, limpezit, natural fara 
adaus de zahar (ambalat de 0,2 l). 
Graficul de livrare-1/luna

13.333,00

15000000-8
Lot 46 280 kg

Ceai negru (frunze mascate) calitate 
superioară, (ambalaj 100 gr.). Graficul 
de livrare-1/luna.

29.867,00

15000000-8 Lot 47 170 kg Cafea din cereale                                             
Graficul de livrare-1/luna 23.375,00

15000000-8 Lot 48 230 kg Drojdii, presate în pachet de 100gr.                             
Graficul de livrare-1/10zile; 11.500,00

15000000-8 Lot 49 2600 kg Sare iodată;  (ambalaj 1 kg)                             
Graficul de livrare-1/luna; 21.667,00

15000000-8 Lot 50 500 litru Oţet de masa 9%;                                                         
Graficul de livrare-1/luna 4.167,00

15000000-8
Lot 51 8 kg

Piper negru măcinat, (ambalaj pa-
chete 50-100 gr.) Graficul de livra-
re-1/luna                

1.093,00

15000000-8 Lot 52 8 kg Frunze de dafin, (ambalaj pachete 10 
gr.) Graficul de livrare-1/luna 967,00

15000000-8
Lot 53 30 kg

Soda alimentara (Bicarbonat de 
natriu), ambalaj-pachete 0,5kg, Grafic 
de livrare-1/luna

500,00

15000000-8 Lot 54 350 kg Aperetiv de dovlecei (ambalaj 0,5-
1kg). Graficul de livrare-1/15 zile                       8.750,00

15000000-8
Lot 55 450 kg

Prune uscate, c/s  ambalaj - saci 
din hirtie 5-10 kg. Graficul de livra-
re-1/1luna, I-trimestru                    

18.750,00

15000000-8
Lot 56 800 kg

Mere uscate, calitate superioară  am-
balaj - saci din hirtie 5-10 kg. Graficul 
de livrare-1/1luna, I-trimestru.

26.667,00

15000000-8
Lot 57 550 kg

Stafide aurii, cat. Superioară, ambalaj 
pînă la 1 kg. Graficul de livrare - 1/15 
zile.

36.667,00

15000000-8

Lot 58 17000 kg

Cartofi , diametru > 6cm, fără semne 
de alterare. Ambalate 20kg., spalate. 
Graficul de livrare-1/10 zile. I-trimes-
tru

157.407,00

15000000-8
Lot 59 2200 kg

Ceapă  diametru > 5 cm, fără semne 
de alterare. Graficul de livrare-1/10 
zile, I-trimestru            

20.370,00

15000000-8
Lot 60 2300 kg

Morcov diametru >5cm, fără semne 
de alterare. Graficul de livrare-1/10 
zile, I-trimestru

25.556,00

15000000-8
Lot 61 2200 kg

Sfeclă roșie >200gr., fără semne de 
alterare. Graficul de livrare-1/10 zile, 
I-trimestru                           

20.370,00

15000000-8
Lot 62 2300 kg

Varză proaspătă >1kg, fără semne de 
alterare. Graficul de livrare-1/10 zile 
I-trimestru                    

25.556,00
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15000000-8
Lot 63 260 kg

Verdeaţă (pătrunjel, mărar) prospătă 
fără semne de alterare.  Graficul de 
livrare-1/3 zile

11.700,00

15000000-8

Lot 64 2200 kg

Mere proaspete, cat. extra, calibrate 
(180-200 g c/s), fără semne de al-
terare.  Graficul de livrare - 1/7 zile 
I-trimestru

20.370,00

15000000-8 Lot 65 100 kg Greifruct calibrat (250-300gr.). Grafi-
cul de livrare 1/7zile. I trimestru 1.833,00

15000000-8
Lot 66 3500 bucata

Chifla din făină de grîu, cal. Super., cu 
magiun (80-100gr), ambalată. Grafic 
de livrare 2 ori/săptămînă.

19.444,00

15000000-8
Lot 67 3500 bucata

Chifla din făină de grîu, calitate supe-
rioară, cu stafide (80-100gr), ambala-
tă. Grafic de livrare 2 ori/săptămînă.

19.444,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic
Alte informații:

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

Trim IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Nu se aplică

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

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

Nu □

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 Produse alimentare 2023, oua 6 luni, legume 

3 luni
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

Privind achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru investigații clinic diagnos-
tice și biochimice, bacteriologice și imunologice pentru anul 2023

Nr. 8 din 24.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilulului
IDNO 1003600151643
Adresa Burebista, 93
Numărul de telefon/fax 022-55-96-46
Adresa de e-mail ale autorității contractante centrulmamei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://mama-copilul.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebu Corina
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://mama-copilul.md/

https://mtender.gov.md/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:. CPV: 33600000-6

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor Cantitat U/M Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

Lot 
1

Reactivi și consumabile 
compatibili cu Analizatorul 
Benesfera

l 12 Hemolizator 

                                                    
40.405,00

l 300 Diluent 

l 25 Soluție de spălare 

buc 6 Controlul calității de 3 niveluri, 3x2,5 

buc 35 Hîrtie termică

Lot 
2

Compatibil cu analizatorul 
Helena C1

ml 2000 Set pentru determinarea protrombi-
nei 10x10 ml, cu calibrator

25.750,00

buc 10000 Cuve de măsurare

ml 20 APTT 10x1ml

ml 10 Plasma pentru calibrare 10x1ml

ml 10 Control plasma normal 10x1ml

ml 10 Control plasma patologic 10x1ml

mailto:centrulmamei@gmail.com
https://mama-copilul.md/
https://mtender.gov.md/
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Lot 
3

Compatibil cu analizatorul 
Cell Dyn Ruby (5 Diff) buc 3 Enzyme Cleaner  CD, 100ml  99644 

/382200000

407.880,00
buc 32 Solutie WBC LYSE, RGT, 3800 ml

buc 8 Solutie RGT HGB/ WIC LYSE 3800 ml

buc 45 Diluent Sheath 20 l

buc 8 Set de control HP, CD 26

Lot 
4

Compatibil cu analizatorul 
BS 240 (Mindray)

l 20 Soluție detergent 

19.496,00

buc 1200 Cuve pentru probe

set 2 Cuve de reacție (8 segmente în set)

buc 2 Filtru de apă

buc 2 Lampă fotometrică 12V, 20W

Lot 
5

Compatibil cu analizatorul 
electrolitilor Humalyt Plus

buc 15 Reagent electroliți, ambalaj 1 l

69.190,00

buc 1 Soluție de control

buc 1 Electrod K

buc 1 Electrod Na

buc 1 Electrod Ca

buc 1 Electrod PH

buc 1 Electrod de referință

buc 2 Tub pentru pompa peristaltică

buc 1 Membrana pentru electrod de refe-
rință

buc 1 Soluție pentru electrod de calciu (fl 
100 ml)

buc 1 Soluție pentru electrod de Na/Cl/pH 
(fl 100 ml)

buc 1 Soluție pentru electrod de K(fl 100 
ml)

buc 1 Soluție pentru electrod de referință 
(fl 100 ml)

buc 1 Soluție de curățare după probile lipe-
mice (fl 100 ml)

buc 1 Soluție de curățare săptămînală (fl 
100 ml)

buc 1 Na condiționer (fl 100 ml)

buc 2 Soluție QC (fl 100 ml)
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Lot 
6

Compatibil cu Analizatorul 
ABL 825

buc 2 Tub de pompă pentru pompa de 
deșeuri 

440.595,00

buc 1 Tub de pompă pentru pompa de 
soluţii 

buc 2 Tub de pompă pentru modulul de 
electrozi 

buc 1 Inlet gasket 

buc 80 Hîrtie termică, 

buc 1 Membrane  box p/u Ref electrod cu 
4 unităţi 

buc 1 Membrane box p/u pO2 electrod cu 
4 unităţi 

buc 1 Membrane  box p/u Glu electrod cu 
4 unităţi 

buc 1 Membrane box p/u Lac electrod cu 
4 unităţi 

buc 1 Membrane box pentru  K electrod cu 
4 unitati

buc 1 Membrane box pentru Na cu 4 uni-
tati

buc 1 Membrane box pentru Ca  enectrod 
cu 4 unitati 

buc 2 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar 

buc 2 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar 

buc 7 Soluţie pentru curăţare, 175 mL 

buc 12 Soluţie pentru calibrare 1, 200 mL 

buc 9 Soluţie pentru calibrare 2, 200 mL 

buc 75 Soluţie pentru spălare, 600 mL 

buc 30 AutoCheck 5+, nivel 2. 

Lot 
7

Compatibil cu Analizatorul 
Sismex CS-2100

buc 4 Dade inovin 12x20 ml, B4212-100  

90.520,00

buc 4 Owrens veronal buffer, 10*15 ml  

buc 8 Dade thrombin reagent, 10*15 ml  

buc 2 Ca clean II, 500 ml  

set 10 Cuve de reactii SUC - 400A (3000 
buc) 

buc 2 Ci-trol 1-E 10x1 mm. Compatibil cu 
Sismex CS-2100

buc 2 Ci-trol 2-E 10x1 mm. Compatibil cu 
Sismex CS-2100

buc 5 Ca clean I, 50 ml

buc 1 Actin Fs 10x10 ml

buc 1 Test Trombin 10x5 ml

set 1 CaCl Ch Hlorid 25mm, 10x15 ml
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Lot 
8

Compatibil cu Analizatorul 
XP-300

buc 35 Cellpack, 20 l

61.474,00

buc 10 Stromatolyzer-WH, 3x500ml

buc 2 Cellclean, 50 ml

buc 6 Eightcheck-3WP L, 1,5 ml

buc 6 Eightcheck-3WP N, 1,5 ml

buc 6 Eightcheck-3WP H, 1,5 ml

Lot 
9

Compatibil cu Analizatorul  
Hematologic SYSMEX XN-
2000.

Flacon 50 CELLPACK DCL

217.938,00

Set 12 SULFOLYSER

Flacon 10 LYSERCELLWNR

Flacon 23 LYSERCELL WDF

Set 7 FLUOROCELL WNR

Set 12 FLUOROCELL WDF

Flacon 25 CELLCLEAN

Flacon 7 XN CHECK LI

Flacon 7 XN CHECK L2

Flacon 7 XN CHECK L3

Flacon 1 XN CAL 

Lot 
10

Compatibil cu Analizatorul 
Biochimic PCHEM 1.

buc 5 ALT-GPT, set cu nr de teste 944 

74.911,00

buc 1 Amylase, set cu nr de teste 683 

buc 5 AST- GOT, set cu nr de teste 944 

buc 4 BILIRUBIN DIRECT, set cu nr de teste 
912 

buc 6 BILIRUBIN TOTAL, set cu nr de teste 
912 

buc 6 Creatinine, set cu nr de teste 927 

buc 5 GLUCOSE, set cu nr de teste 1369 

buc 5 TotalProtein, set cu nr de teste 1369 

buc 5 UREA, set cu nr de teste 912 

buc 1 Multicalibrator 

buc 1 NORMAL ControlSerum 

buc 1 PathologicalControlSerum 

buc 2 Systemic Cleaner Solution 2x100 ml 

buc 2 RinseSolution (EW CVT) 

buc 1 Systemic Cleaner Solution 2x1000ml 

buc 2 Lampă  halogen 

buc 100 Cuve de reacții

buc 2 Pompă peristaltică
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Lot 
11

Compatibil cu Analizatorul 
Biochimic Cobas 311

buc 8 ALP  IFCC, 400T Compatibil cu Cobas 
311

388.953,00

buc 30 ALTL , 500 T Compatibil cu Cobas 311

buc 6 AMYL, 300T Compatibil cu Cobas 311

buc 30 ASTL, 500T Compatibil cu Cobas 311

buc 12 LIPC, 200T Compatibil cu Cobas 311

buc 10 LDHI  IFCC, 300T Compatibil cu Co-
bas 311

buc 12 CKL, 200T Compatibil cu Cobas 311

buc 17 CKMBL,100T Compatibil cu Cobas 
311

buc 35 CA, 300T Compatibil cu Cobas 311

buc 5 CHOL HiCo, 400T Compatibil cu Co-
bas 311

buc 17 CREAJ, 700T Compatibil cu Cobas 
311

buc 5 GLUC  HK, 800T Compatibil cu Cobas 
311

buc 30 IRON, 200T  Compatibil cu Cobas 311

buc 12 MG, 175T Compatibil cu Cobas 311

buc 10 Phos, 250T Compatibil cu Cobas 311

buc 25 TP, 300T Compatibil cu Cobas 311

buc 22 UREAL, 500T Compatibil cu Cobas 
311

buc 5 GGT , 400T Compatibil cu Cobas 311

buc 8 TRIGL, 250T Compatibil cu Cobas 311

buc 7 Bil-D, 350 T Compatibil cu Cobas 311

buc 12 Bil-T, 250T Compatibil cu Cobas 311

buc 6 ISE Internal Standard Compatibil cu 
Cobas 311

buc 25 NaOH-D, Compatibil cu Cobas 311

buc 25 Ecotergent, cobas c311 Compatibil 
cu Cobas 311

buc 1 Kit Maintenance 1year Cobas C311 
Compatibil cu Cobas 311

buc 1 Kit Maintenance 6 luni Cobas C312 
Compatibil cu Cobas 311

buc 2 Feritin gen 4, 250 teste Compatibil cu 
Cobas 311

buc 5 HBA 1C TQ, 150 teste Compatibil cu 
Cobas 311

buc 1 Filtru cu osmoză inversă Compatibil 
cu Cobas 311

buc 1 Lampă  halogen Assy 12 v, 50W. 
Compatibile cu Cobas 311.



55

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

buc 1 HBA 1C TQ hemolozant. Compatibil 
cu Cobas 311

buc 1 ALBT-2, 100 teste. Compatibil cu Co-
bas 311

buc 1 CFAS Puc 5x1 ml. Compatibil cu Co-
bas 311

buc 5 Albumin Bromcrezon green (ALB 
BCG, 300T)

buc 3 Uric acid (UA, 400 T)

buc 1 PCC1 4x5ml

buc 1 PCC 2 4x5 ml

buc 1 Cell set Cobas 311

buc 3 ISE diluent cobas 311

buc 1 9% NaCl cobas 311

buc 1 Diafragm vaccum pump apn 125 
cobas 311

buc 3 ISE reference electrolit soluție cobas 
311

buc 1 ISE soluție de curățare cobas 311

set 1 ISE standard low cobas 311

set 1 ISE standard High cobas 311

buc 1 Cfas CK MB

buc 1 Cfas Clipids cobas 311

set 0,5 Cfas Hb A1C cobas 312

set 1 HDL Holesterol 350 t

set 1 LDL Holesterol 200 t

Lot 
12

Compatibil cu Analizatorul 
Rapid Point 501

Set 28 Cartuș de măsurare pentru 750 de 
probe. 

949.610,00

Set 28 Teste de spalare. 

buc 50 Rolă hîrtie termosensibilă. 

Set 26
Capilare de 175 mkl, heparinate cu 
Litiu (2,30x100mm ~ 80 U.I) 
Ambalaj: 250 buc. 

Set 45
Seringi de 2.5 ml, heparinate cu Litiu 
(Ca2+LH, ~ 100 U.I), Ambalaj: 250 
buc. 

Set 14 Capete pentru tuburile de capilare 
heparinate. Ambalaj: 500 în set. 
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Lot 
13

Compatibil cu Analizato-
rul  BACTEC

buc 100
Среда для культивирования 
анаэробов   (BD BACTEC  Plus 
Anaerobic/ F)

92.724,17buc 400
Среда для культивирования 
аэробов (BD BACTEC Plus  
Aerobic /F 

Buc 800
Среда для культивирования 
аэробов из образцов детской 
крови (BC BACTEC Peds Plus)

Lot 
14

Compatibil cu Analizato-
rul  Film Array

set 1
Kit GI (Gastrointestinal) Panel IVD 
(30 tests/kit) 

183.077,00
set 1

Kit RP (Respiratory Panel) 2 Plus 
IVD (30 tests/kit)

Lot 
15

Compatibil cu Analizato-
rul  MicroScan WalkAway 
96

buc 240 Steril inoculum water, 60 x 3ml

58.496,00

buc 240
Inoculum Water (with Pluronic), 
60 x 25ml 

buc 240
Renoc disposable D-inoculator 
sets

buc 160
Neg Combo 58 (EUCAST), 20 
panels Paneluri si reactivi pentru 
antibiograma Streptococcus 

buc 80
Poz MIC 29, 20 panels Paneluri 
si reactivi pentru antibiograma 
Streptococcus 

buc 4 HNID indol reagent 30 ml

buc 4 Sulfanilic acid 0,8% 30 ml

buc 4
NN-Dimethylalphanaphylamine 
30 ml

buc 4 Peptidase 30 ml

buc 4
Natriumhydroxide(NAOH) 0,05N 
30 ml

buc 4 Rapid indole reagent F 30 ml

buc 4 Feric chlorid reagent 10% 30 ml

buc 4 Kovac’s reagent 30 ml

buc 4 Alpha-Naphtol 30 ml

buc 2
Mueller Hinton Broth , 10*12ml, 
p/u panel conv.drampozitive 

buc 1
ASM PRVNT MAINT KIT II 
WAN4096 
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Lot 
16

Compatibil cu Analizato-
rul  HIPRO

teste 300 D Dimeri 

299.213,00

teste 100 Cardiac Troponin Test Kit 

teste 75 NT-proBNP

teste 300 Procalcitonina

teste 50 25 Hydroxy Vit D - 

teste 100 Ig E

teste 400 Ig A

teste 400 Ig G

teste 400 Ig M

teste 2500 C-reactiv protein

teste 1000 Rheumatoid Factor

teste 1250 Antistreptolizin -O

teste 75 A- F P

teste 300 b - HCG

Lot 
17

Compatibil cu Analizato-
rul Imunologic Cobas e 
411

teste 500 Toxo Ig G ,100 teste Cobas E

277.826,00

teste 600 CMV IgG ,100 teste Cobas E

teste 600 CMV IgM ,100  teste Cobas E

teste 500 Toxo Ig M ,100 teste Cobas E

set 7 Universal Diluent 2x36 ml

teste 400 Ig E Total, 100 teste  Cobas

set 6 PreciControl Universal

set 2 PreciControl CMV IgG

set 2 PreciControl CMV IgM

set 10 ProCell

set 10 CleanCell

set 1 SysClean

set 6 SysWash

set 10 Assay Tips  Cobas 411

set 10 Assay Cups  Cobas 411

set 1 Precicontrol Toxo Ig G

set 1
Set dedicat pentru mentenanta la 
6 luni a aparatului cobas E411

set 1
Set dedicat pentru mentenanta la 
12 luni a aparatului cobas E411

set 1 PreciControl Toxo Ig M

set 1 BlankCell

set 1 CellCheck

teste 1200 TSH, 200 teste, cobas

set 2 TSH, CS, cobas

teste 800 T3 Total, 200 teste, Cobas
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set 1 T3 Total, CS, Cobas

teste 800 T4 Total, 200 teste, Cobas

set 1 T4 Total, CS, Cobas

teste 400 T4 Free, 100 teste, Cobas

set 1 T4 Free, CS, Cobas

teste 600 T3 Free 100 teste Cobas

set 1 T3 Free ,CS Cobas

set 1 Ig E Total, CS, Cobas

set 2 PreciControl Thyro AB

teste 400 Antitela  TG

teste 600 Antitela  TPO

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 □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai mic
Alte informații:

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

Trim IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate Nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor trans-
mise 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
Pentru anul 2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  25.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO mun. Chișinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-707/ 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 
la documentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/

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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

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

 
 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumire servicii

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA

1

50
42

10
00

-2

Deservirea și intreținerea dis-
pozitivelor medicale, pentru 

anul 2023
Per lot

Achiziționarea serviciilor de deservire 
și intreținere a dispozitivelor medi-

cale, pentru anul 2023

2 800 000,00

 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere 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 administra-
tive

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere 
cu documentația standard, anunțul 
de participare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

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

trimestrul IV al anului 2022

trimestrul I al anului 2023

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 publica-
re în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  25.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO mun. Chișinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-707/ 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.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 pu-
blice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gra-
tuit, o mențiune privind modul în care poate fi acce-
sată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică ori ar putea implica o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară publică cu activita-
te națională responsabilă de acordarea asis-
tenţei medicale de urgenţă.

 
 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumire bunuri

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA

1

     
39

80
00

00
-0

Detergenți pentru spălătorie, 
pentru anul 2023 Per lot Achiziționarea detergenților profe-

sionali, pentru anul 2023
1 100 000,00

 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere 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 administra-
tive

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție La cel mai mic preț în corespundere 
cu documentația standard, anunțul 
de participare și caietul de sarcini

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului 
de participare pentru contractul/contracte-
le la care se referă anunțul de intenție

trimestrul IV al anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al Orga-
nizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 24 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md

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

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

https://mtender.gov.md/ 

www.achizitii.md   

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică autonomă 
şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul funda-
mental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea 
stabilităţii preţurilor.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 48517000-5

Licențe 
pentru 
produsele 
Microsoft 
în baza 
acordului 
de licenți-
ere de tip 
EAS

1 set

Licențe pentru produsele Microsoft în baza acordului de licențiere de tip EAS pentru 
perioada 01.01.2023-31.12.2023:

- Microsoft Windows Sever Standard pentru 942 pachete;

- Microsoft Windows Virtual Desktop Access per Device, licență pentru 350 dispo-
zitive;

- Microsoft Remote Desktop Services user CAL, licență pentru 350 utilizatori;

- Microsoft Office Professional Plus, licență pentru 15 utilizatori;

- Microsoft Enterprise O365E3, licență pentru 350 utilizatori;

- Microsoft CoreCAL user CAL, licență pentru 350 utilizatori;

- Microsoft SQL Server Core, licență pentru 20 pachete câte 2 nuclee;

- Microsoft Exchange Server Standard, licență pentru 3 servere;

- Microsoft SharePoint Server, licență pentru 2 servere;

- Microsoft Project Professional, licență pentru 17 utilizatori;

- Microsoft Skype for Business Server, licență pentru 2 servere;

- Microsoft Skype for Business Plus User CAL, licență pentru 350 utilizatori;

- Microsoft Visual Studio Professional Subscription with MSDN AllLng, licență pen-
tru 1 utilizator;

- Microsoft de tip Dynamics 365 for Customer Service Enterprise licență pentru 2 
utilizatori;

- Microsoft de tip Dynamics 365 for Team Members licență pentru 100 utilizatori;

- Microsoft PowerBi Pro pentru 60 utilizatori.

4 500 000,00

http://www.bnm.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Achiziția urmează a fi efectuată prin procedura de Lici-
tație Deschisă în conformitate cu prevederile Legii Re-
publicii Moldova privind achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015.

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor înaintate 
pentru fiecare lot în parte, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și / sau profesională.
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 utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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

Nu □
Da □+

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

Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  

Constantin ȘCHENDRA

(semnat electronic)

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. 2 din 24 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
IDNO 79592
Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  
Numărul de telefon/fax 022 822 528
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/ 

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 50313200-4 Lotul 1. Deservirea 
aparatelor multi-

funcționale și a im-
primantelor Xerox

12 luni Servicii de deservire tehnică a 15 aparate multifunc-
ționale Xerox workCenter 5755 / 5955 și AltaLink 
B8055 / B8155 / C8170 pentru perioada 01.02.2023-
31.01.2024.

Serviciile de deservire tehnică a aparatelor multi-
funcţionale se prestează în formă de revizii, efectuate 
lunar, repunerea în funcţie a utilajului, schimbarea 
pieselor de schimb şi a consumabilelor, alimentare cu 
toner, precum şi sub formă de intervenţii accidentale 
în număr nelimitat conform solicitării Beneficiarului.

Serviciile pentru deservirea imprimantelor includ li-
vrarea cartușelor noi (sigilate, originale, produse de 
firma producător a echipamentului respectiv, cu ga-
ranţia nu mai puţin de un an, nu se admite furnizarea 
cartușelor reumplute, remanufactu-rate sau compati-
bile), materialelor și pieselor de schimb, alimentarea 
cu toner și restabilirea cartușelor, inclusiv schimbarea 
chip-ului, se efectuează la necesitate conform 
solicitării Beneficiarului prin telefon sau email. 

166 666,67

http://www.bnm.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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2 50313200-4 Lotul 2. Deservirea 
imprimantelor HP, 
Canon, Epson, Bro-

ther

12 luni Prestarea Serviciilor, inclusiv livrarea și schimbarea consu-
mabilelor, se efectuează de către Prestator la adresa Benefi-
ciarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1,

 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, la necesitate conform 
solicitării Beneficiarului transmise prin telefon sau email, din 
data intrării în vigoare a contractului până la 31.01.2023, în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

Serviciile, includ livrarea cartușelor noi (sigilate, originale, 
produse de firma producător a echipamentului respectiv, 
cu garanţia nu mai puţin de un an, nu se admite furnizarea 
cartușelor reumplute, remanufactu-rate sau compatibile), 
materialelor și pieselor de schimb, alimentarea cu toner 
și restabilirea cartușelor, inclusiv schimbarea chip-ului, se 
efectuează la necesitate conform solicitării Beneficiarului 
prin telefon sau email.

29 166,67

3 50312000-5 Lotul 3. Servicii de 
menținere a soluției 
de copiere de rezer-

vă Dell EMC

1 
ser-
viciu

Servicii de la producător pentru perioada 05.05.2023-
04.05.2024 de extindere a termenului de garanţie pentru 
echipamentul fizic DELL EMC SYSTEM Data Domain 6300-
7X4 14 TB NFS CIFS.

Aceasta va include și că reprezentatul local autorizat al pro-
ducătorului echipamentului va diagnostica și va repara/
înlocui componentele defectate cu componentele livrate 
de producător. Toate serviciile legate de înlăturarea defec-
țiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu produ-
cătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor 
defectate, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul 
său. Garanţia include costul pieselor şi al manoperei.

258 750,00

4 50312000-5 Lotul 4. Servicii de 
extindere a terme-
nului de garanție 
a echipamentului 

activ de rețea Cisco

1 serviciu Extinderea termenului de garanţie pentru echipamentele 
Cisco exploatate în cadrul SI al BNM de la producătorul 
echipamentului, de tipul “CISCO Smart Net Total Care 
8x5xNBD” sau alt tip prevăzut de producător, 1 year - On-si-
te - Maintenance - Parts and Labour - Electronic and Physi-
cal” pentru următoarele componente:

- 2 echipamente CISCO ISR4431

- 2 echipamente Cisco ASA 5525-X with FirePOWER 
Services, 8GE, AC, 3DES/AES, SSD.

Aceasta va include și că reprezentatul local autorizat al 
producătorului echipamentului va diagnostica și va repara/
înlocui componentele defectate cu componentele livrate 
de producător. Toate serviciile legate de înlăturarea defec-
țiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu produ-
cătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor 
defectate, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul 
său. Garanţia include costul pieselor şi al manoperei.

119 000,00

5 50312000-5 Lotul 5. Servicii de 
extindere a terme-
nului de garanție a 
infrastructurii RRC 

și CRM

1 serviciu Serviciile urmează a fi prestate în baza prelungirii contrac-
tului de garanție cu producătorul echipamentului (Hewle-
tt-Packard Enterprise) pentru:

- 4 (patru) servere HPE ProLiant DL360 Gen10 
8SFF;

- 3 (trei) servere pentru baze de date de tip 1, HP 
DL360 Gen9 8SFF CTO Server;

- serverul pentru baze de date de tip 2, HP DL360 
Gen9 8SFF CTO Server

- 5 (cinci) servere de virtualizare pentru aplicații, 
HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

-  2 (două) echipamente de stocare de date, HP 
3PAR StoreServ 8200 2N Fld Int Base

- 4 (patru) comutatoare de reţea SAN HP SN3000B 
24/12 FC Switch

- biblioteca de benzi magnetice cu  interfața FC 
HPE MSL4048 0-Drive Tape Library.

Aceasta va include și că reprezentatul local autorizat al 
producătorului echipamentului va diagnostica și va repara/
înlocui componentele defectate cu componentele livrate 
de producător. Toate serviciile legate de înlăturarea defec-
țiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu produ-
cătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor 
defectate, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul 
său. Garanţia include costul pieselor şi al manoperei

883 000,00
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6 50312000-5 Lotul 6. Servicii de 
deservire a echipa-
mentul de stocare 

de date Hitachi

1 serviciu Asigurarea garanției de la Partenerul autorizat al 
Producătorului pentru stocurile de date Hitachi HUS 
130 Disk Array.

Aceasta include servicii de la reprezentatul local 
autorizat al producătorului echipamentului, care va 
diagnostica și va repara/înlocui componentele de-
fectate cu componentele livrate de producător. Toate 
serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau pro-
blemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, 
transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor 
defectate, etc.) vor fi efectuate de către Prestator 
din contul său. Garanţia include costul pieselor şi al 
manoperei.

57 916,67

7 72268000-1 Lotul 7. Servicii de 
asigurare a accesu-
lui la suportul anual 

pentru produsele 
WhatsUp

1 serviciu Servicii de asigurare a accesului la suport anual pen-
tru licența Ipswitch WhatsUp Gold Standard Edition 
for 300 New Devices pentru perioada 26.03.2023 – 
25.03.2024

26 000,00

8 72268000-1 Lotul 8. Servicii de 
asigurare a accesu-
lui la suportul anual 

pentru VMware

1 serviciu Serviciile de asigurare a accesului la suport de la 
producător pentru licențele VMware vSphere 7 Stan-
dard for 1 processor pentru perioada 9/13.03.2023 – 
24.10.2024.

256 300,00

9 72268000-1 Lotul 9. Servicii de 
asigurare a accesu-
lui la suportul anual 
pentru soluția Fudo 

PAM

1 serviciu Servicii de asigurare a accesului la suport anual pen-
tru soluția Fudo PAM, Virtual Appliance (50 servere, 
număr de conturi nelimitate +HA) pentru perioada 
01.04.2023 – 31.03.2024

156 866,66

10 48460000-0 Lotul 10. Subscrie-
rea anuală pentru 

produsele IDEA

1 buc. Subscriere anuală pentru 3 licențe IDEA Data Analy-
sis Software de tip Concurrent pentru perioada 
01.04.2023-31.03.2024

93 000,00

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Achiziția urmează a fi efectuată prin 
procedura de Licitație Deschisă în 
conformitate cu prevederile Legii Repu-
blicii Moldova privind achizițiile publice 
nr. 131 din 03.07.2015.

Prețul cel mai scăzut cu respectarea ce-
rințelor înaintate pentru fiecare lot în 
parte, inclusiv:

- capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi / sau profesională.
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Alte informații:

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

Decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care 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

Conducătorul grupului de lucru:  

Constantin ȘCHENDRA

(semnat electronic)

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. 3 din 24 octombrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei

IDNO 79592

Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  

Numărul de telefon/fax 022 822 528

Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 
e-mail: achiziții.contracte@bnm.md

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

https://mtender.gov.md/ 
www.achizitii.md 

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică autonomă 
şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul funda-
mental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea 
stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 
serviciilor 
sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 72267000-4 Menținerea 
soluției 
informati-
ce pentru 
Registrul 
riscului de 
credit

12 luni Pentru asigurarea bunei funcționări a soluției RRC 
exploată în cadrul Sistemului Informațional al BNM, 
înlăturării în timp util a erorilor apărute în funcţi-
onare, oferirea actualizărilor şi patch-urilor pentru 
corectarea erorilor şi breșelor de securitate, oferirea 
noilor versiuni pentru produsele date, disponibilita-
tea serviciului de asistenţă, se vor achiziționa servicii 
de menținere a soluției informatice pentru Registrul 
Riscurilor de credit. Totodată, se vor contracta 200 
om-ore pentru servicii de schimbare, care vor fi soli-
citate la necesitate în baza unor modificări de cadru 
normativ sau extinderi suplimentare a unor compo-
nente pentru a beneficia la maxim de soluția infor-
matică dezvoltată.  Achiziția urmează a fi efectuată 
în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) lit. c) din 
Legea Republicii Moldova privind achizițiile publice nr. 
131 din 03.07.2015, luând în considerație faptul, că pen-
tru soluția informatică Prestatorul rămâne proprietarul 
tuturor metodologiilor, know-how-ului, ideilor, invenții-
lor și software-lui preexistent utilizat și, respectiv, faptul 
că numai furnizorul soluției poate asigura menținerea 
soluției RRC, pentru a exclude posibilitatea unui eventu-
al conflict privind drepturile de proprietate intelectuală.

2 050 000,00

 
 

http://www.bnm.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Achiziția urmează a fi efectuată în con-
formitate cu prevederile art. 56 alin. 
(1) lit. c) din Legea Republicii Moldova 
privind achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015.

II. 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 pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care 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

Conducătorul grupului de lucru:  

Constantin ȘCHENDRA

(semnat electronic)

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. 6 din 24 octombrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
IDNO 79592
Adresa Mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1  
Numărul de telefon/fax 022 822 528
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.bnm.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bătrînu Oxana, tel. 022 822 528, 

e-mail: achiziții.contracte@bnm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

https://mtender.gov.md/ 

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Banca Naţională este o persoană juridică publică 
autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 72267000-4

Lotul 1: Menținerea 
și suportul tehnic  a 
soluției pentru efici-
entizarea procesului 
de licențiere, auto-
rizare și notificare 
bazată pe platforma 
Microsoft Dynamics 
CRM

1 serviciu

Servicii de mentenanță și suport 
tehnic a soluției pentru eficien-
tizarea procesului de licențiere, 
autorizare și notificare bazată pe 
platforma Microsoft Dynamics 
CRM, inclusiv servicii prestate în 
baza solicitărilor de schimbare în 
volum estimat de 700 om-ore

1 049 970,33

2 72268000-1

Lotul 2: Menținerea 
și suportul standard 
a licențelor Go-
Get365 Portal

1 serviciu
Servicii de asigurare a accesului 
la mentenanță și suport standard 
pentru licențele GoGet365 Portal

30 863,00

 
 

http://www.bnm.md
https://mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □+
Da □

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

Nu □+
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Achiziția urmează a fi efectuată prin procedura de Lici-
tație Deschisă în conformitate cu prevederile Legii Re-
publicii Moldova privind achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015.
Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor înaintate 
pentru fiecare lot în parte, inclusiv:
- capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- capacitatea economică şi financiară;
capacitatea tehnică şi / sau profesională.

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re pentru contractul/contractele la care se referă anunțul 
de intenție

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(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

Conducătorul grupului de lucru:  

Constantin ȘCHENDRA

(semnat electronic)

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 26.10.2022

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:

Fibro-bronhoscop cu canal 2,8 mm, pentru necesitățile instituției în anul 2023.

Nr. d/o CPV Denumire obiectului lotului
Unitatea 

de mă-
sura

Cantitatea

Valoarea estimate fără 
TVA  

(se va indica pentru 
fiecare lot în parte) lei

   1 33155000-1 Fibro-bronhoscop cu canal 2,8 mm, BF-TE2 buc 1 233 000
            TOTAL: 233 000

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

 

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

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație elctronică □
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).

Nr. Denumirea obiectului lotului

  Preț, lei

Canti-
tatea

Preț unitate cu 
TVA

Prețul total 
cu TVA

1 Fibra optica diametru 3.5mm lungimea 2300mm compatibil cu sursa 
de lumina endolight highlight x300,CE certificat 2 15000 30000

2

Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 
310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic hd 3CCD HDTV cam-
era head si fibra optica de la ursa de lumina endolight highlight x300 
CE certificat

2 70000 140000

3 Trocar reutilizabil  cu valva si robinet,  grosimea 5.5mm, lungimea 90-
110mmm cu stilet conic, CE certificat 4 10000 40000

mailto:contestatii@ansc.md
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4 Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-
110mm cu stilet conic, CE certificat 4 10000 40000

5
Pensa moale,monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps 
fenestrated, with cross-cut 
toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat

2 9000 18000

6

 Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor,monopolara cu crema-
liera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 
20 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, CE 
certificat

2 9000 18000

7
Disector curbat la 90 grade,cu falci zimtate actiune dubla (disecting 
forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 
330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, CE certificat

2 13000 26000

8
Pensa cu rind de dinti,monopolara cu cremaliera (grasping forceps 
with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 
330mm, CE certificat

2 9000 18000

9
 Foarfece monopolar curb(scissors 
curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE 
certificat

1 9000 9000

10 Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm 
lungimea de la 330 mm, CE certificat 1 9000 9000

11  Pensa pentru cuagulare monopolara butoonata (Button electrode) 
diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat 2 2000 4000

12  Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de la 330 mm 
diametrul 5 mm, CE certificat 2 2000 4000

13 Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated 
straight)  drepti,grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat 2 8000 16000

14 Impingator de nod grosimea 5mm,lungimea de la 330mm, CE certifi-
cat 1 1400 1400

15 Departator de organe cu 3 degete, lungimea 380mm, grosimea 10mm 
cu canal de irigare, CE certificat 2 12000 24000

16 Departator de organe cu 5 degete, lungimea 340mm, grosimea 10mm 
cu canal de irigare, CE certificat 1 11000 11000
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17 Palpator grosimea 5mm, lungimea 400mm, CE certificat 2 1600 2200

18 Ac pentru punctie grosimea 1.8mm,cu miner de irigare cu valva, CE 
certificat 2 6000 12000

19 Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea 330mm, cu miner pistol 
pentru irigare aspirare, valva dublu directie, CE certificat 2 8000 16000

20 Clepator lungimea 330mm, grosimea 10mm cu setul alcatuit din 1000 
de clipse, CE certificat 2 30000 60000

21 Pensa Babcoc lungimea 330mm, grosimea 5mm monopolara, miner 
cu cremaliera, CE certificat 2 9000 18000

22 Manipulator uterin,set complet cu 6 duze de diferite marimi, CE certi-
ficat 1 20000 20000

23 Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard wolf hiflow 45, 
CE certificat 4 1800 7200

  Total   543800
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind ”Achiziționarea reactivelor articolelor de laborator pentru anul 2023”

Nr. 10 din 25.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO 1003600152743
Adresa Mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80
Numărul de telefon/fax 022/477266, 022/475255
Adresa de e-mail ale autorității contractante  amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Evghenia DANU
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

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

 amt.ciocana@ms.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1  33696500-0

Lotul nr. 1

 Reagenți pentru investigații 
hematologice, la  analizorul 
automat  „ Cell Dyn Ruby ”, 
anul 2023

2706 litri

14 seturi

Reagenți pentru 
investigații 
hematologice, la  
analizorul automat  

 

1102820,00

2  33696500-0

Lot nr. 2

Reagenți pentru investigații 
biochimice, la analizorul 
automat   „ EasyLyte” K/Na

4 seturi

5 unități

Reagenți pentru 
investigații biochimice, 
la analizorul automat

 

24600,00

3  33696500-0

Lot nr. 3 Consumabile pentru 
analizorul

 automat   „Kimased

” anul 2023

35000 bucăți

3 setru

Lot nr. 3 Consumabile 
pentru analizorul 
automat   „Kimased”

127000,00

4  33696500-0

Lot nr. 4

Reagenti pentru analizorul 
automat de

 urină „ URYXXON 500 ”

   

310 seturi

150 bucăți

Reagenti pentru 
analizorul automat de 
urină „ URYXXON 500 ”  

124800,00

5  33696500-0

Lot nr. 5

 Reagenți pentru investigații 
imunologice, la analizorul 
semiautomat „ Stat-Fax 4700”

 

2580 bucăți

1 set

 Reagenți pentru 
investigații 
imunologice, la 
analizorul semiautoma 
„ Stat-Fax 4700”

59715,60

mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:amt.ciocana@ms.md
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6 33696500-0

Lot nr. 6

  Reagenți pentru investigații 
, analizator automat de (tip 
închis) “VITEC-2”

 

128 kituri
  Reagenți pentru 
investigații , analizator 
automat   “VITEC-2”

 

240 008,40

7 33696500-0

Lot nr. 7

Reagenți pentru investigații 
imunologice, la analizorul 
automat   „VIDAS”

              

13100 bucăți

Reagenți pentru 
investigații 
imunologice, la 
analizorul automat   
„VIDAS”             

 

1 113 110,64

8 33696500-0

Lot nr. 8

 Reagenți pentru investigații 
biochimice, la analizorul 
automat   „ ARHITECT Ci 8200  

334 seturi

Reagenți pentru 
investigații biochimice, 
la analizorul automat   „ 
ARHITECT Ci 8200

1720284,84

9 33696500-0

Lot nr. 9

 Reagenți pentru investigații 
imunologice, la analizorul 
automat   „ ARHITECT Ci 8200”

 

9 seturi

Reagenți pentru 
investigații 
imunologice, la 
analizorul automat   „ 
ARHITECT Ci 8200”

36700,00

10 33696500-0

Lot nr. 10

 Reagenți pentru hemostază 
la coagulometru automat (tip 
оnchis) „ AC-4 Helena ”

  

225 setrui

150 flacoane

 Reagenți pentru 
hemostază la 
coagulometru automat 
(tip оnchis) „ AC-4 
Helena ”

305980,00

11 33696500-0

Lot nr. 11

 Reagenți pentru hemostază 
la coagulometru automat  
Selectra ProS

 

258 seturi

10004 unitati

 Reagenți pentru 
hemostază la 
coagulometru automat  
Selectra ProS

588592,00

12 33696500-0

Lot nr. 12

Cameră pentru calcularea 
sedimentului urinar (1x100),

 

600 0 bucăți

Camera de calcul a 
sedimentului urinar 
este un dispozitiv 
din plastic de unică 
folosință compus 
din 10 camere de 
numărare, cu fiecare 
dispozitiv se pot 
analiza 10 mostre

50160,00

13 33696500-0

Lot nr.13

Azopiram 50ml , pentru 
identificarea sîngelui оn 
materiile fercale

10 seturi

Azopiram 50 ml, 
pentru identificarea 
sîngelui ocult оn 
materiile fecale

775,20

14 33696500-0

Lot nr. 14

Pipete getabile pentru 
colectarea sedimentului 
urinar 1mlx500

60000 bucăți

Pipete jetabile cu 
volumul de 1 ml cu 
gradare pronunțată 
de unică folosință, 
ambalate a cоte 500.

18000,00

15 33696500-0

Lot nr. 15

Eprubete vacutest cu CLOT 
ACTIVATOR 4ml 30000 bucăți

Eprubete vacutest 
cu CLOT ACTIVATOR, 
volum sвnge 4ml, cu 
etichetă.

29100,00
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16 33696500-0

Lot nr. 16

Container (colector) mase 
fecale 10000 bucăți

Volum: 30ml 2.cu 
lopățică,cu etichetă 
pentru marcare, capac 
filetat

12352,20

17 33696500-0

Lot nr. 17

Container pentru urina 
(nesteril) 150ml 40000 bucăți

Volum  Total: 150 ml, 
cu etichetă pentru 
marcare, cu capac cu 
оnfiletare maximă ce 
оmpiedică scurgerea 
lichidelor.Volum 
Gradat (marcat)  pвnă 
la 100-120 ml

68591,00

18 33696500-0

Lot nr. 18

Container pentru urină (steril) 
150 ml 10000 bucăți

Volum TOTAL: 150 ml, 
cu etichetă pentru 
marcare, steril, cu 
capac cu înfiletare 
maximă ce împiedică 
scurgerea lichidelor. 
Volum Gradat (marcat)  
pвnă la 100-120 ml

22088,44

19 33696500-0
Lot nr. 19

Creioane pe sticla
200 bucăți Culoare: roșu, albastru

636,50

20 33696500-0

Lot nr. 20

Eprubetă cu capac 50000 bucăți

Eprubeta cu capac 
pentru urina cu fundul 
CONIC 1. material: PS, 
volumul 12 ml, gradată 
la 1-2-4-6-8-10-12 ml

45049,20

21 33696500-0

Lot nr. 21

Eprubetă Eppendorf 2 ml 3000 bucăți

Eeprubetă Eppendorf, 
volum 2 ml, cu clapeta 
capacului elastică și 
urechiușă mare, cu 
etichetă

1000,00

22 33696500-0

Lot nr. 22

Eprubetă K3 EDTA, volum 
singe 2-3 ml, cu capac, cu 
eticheta

40000 bucăți

Eprubetă K3 EDTA, 
volum sоnge 2-3 ml, cu 
capac, cu etichetă  

30226,00

23 33696500-0

Lot nr. 23

Eprubetă pentru 
determinarea protrombinei 
cu citrat de natriu 3,8% (2-3 
ml)

10000 bucăți

 Eprubetă pentru 
determinarea 
protrombinei cu citrat 
de natriu 3,8% (2-3 ml 
de sвnge )

8385,00

24 33696500-0

Lot nr. 24

Eprubetă pentru recoltarea 
sоngelui capilar cu EDTA K3 
(0.5ML)

10000 bucăți

Eprubeta cu capilar 
pentru colectarea 
sangelui periferic cu 
K3EDTA cu capac (0,5 
ml) pentru investigații 
hematologice

19103,00

25 33696500-0

Lot nr. 25

Eprubetă vacuum cu 
accelerator cheag+gel 
separator, volum singe 4-5 ml,  
cu eticheta

20000 bucăți

Eprubetă cu 
accelerator cheag+gel 
separator, volum: 
4-5 ml, cu etichetă, 
material PET

32554,00

26 33696500-0

Lot nr. 26

Lame sticla, lungimea - 7,5cm, 
grosimea - 2 mm, lațimea - 
2,5cm

5000 bucăți

Material: sticlă, 
dimensiuni: lungimea 
- 7,5cm, grosimea -2 
mm, lățimea - 2,5cm

2107,00
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27 33696500-0

Lot nr. 27

Pipeta dozator 
automat,variabile 100-1000 
mkl

2 bucăți
Pipeta dozator 
automat,variabile 10-
100 mkl

1371,00

28 33696500-0

Lot nr. 28

Pipeta dozator 
automat,variabile 20-200 mkl

2 bucăți
Pipeta dozator 
automat,variabile 20-
200 mkl

1371,00

29 33696500-0

Lot nr. 29

Pipeta dozator 
automat,variabile 1000-5000 
mkl

3bucăți

Pipeta dozator 
automat,variabile 
1000-5000 mkl

1889,00

30 33696500-0

Lot nr.30

Pipete Paster  1 ml 30000 bucăți Paster, material plastic, 
sterile, volum 1 ml

18310,00

31 33696500-0

Lot nr. 31

Pipete Paster 2 ml 20000  bucăți Paster, material plastic, 
sterile, volum 2 ml  

13660,00

32 33696500-0

Lot nr. 32

Salfete cu alcool 400 bucăți

 Ambalaj-cutie vacuum 
de plastic cu orificiu 
оn capac pentru 
posibilitatea utilizării 
individuale a unei 
bucăţi 2. alcool 70 % 
izopropil 3. nu mai 
puţin de 100 salfete |în 
cutie, 1-bucată- 1 cutie

23251,00

33 33696500-0

Lot nr. 33

Stative din plastic pentru 20 
eprubete

2000 bucăți Stative din plastic 
pentru 20 eprubete

66847,00

34 33696500-0

Lot nr. 34

Vвrfuri 0-200 mkl 2000 bucăți

Volum: 0 - 200 mkl să 
corespundă pipetelor 
tip Eppendorf, 
Hamilton și Lenppipet

200,00

35 33696500-0

Lot nr. 35

 Vвrfuri 100-1000 mkl 2000 bucăți

Volum: 100 - 1000 
mkl, să corespundă 
pipetelor tip 
Eppendorf, Hamilton și 
Lenppipet

250,00

36 33696500-0

Lot nr.36

Camera pentru calcularea 
sedimentului urinar (1x100) 6000 bucăți

Camera de calcul a 
sedimentului urinar 
este un dispozitiv 
din plastic de unică 
folosință compus 
din 10 camere de 
numărare, cu fiecare 
dispozitiv se pot 
analiza 10 mostre.

50100,0

37 33696500-0

Lot nr. 37

Pipete jetabile pentru 
colectarea sedimentului 
urinar (1mlx500)

60000 bucăți

Pipete jetabile cu 
volumul de 1 ml cu 
gradare pronunțată 
de unică folosință, 
ambalate a cоte 500.

17400

38 33696500-0

Lot nr.38

Eprubete vacutest cu CLOT 
ACTIVATOR  4ml 40000 bucati

Eprubete vacutest 
cu CLOT ACTIVATOR, 
volum sînge 4ml, cu 
etichetă.

60000,00
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39 33696500-0

Lot nr. 39

Azopiram 50 ml 10 seturi

Azopiram 50 ml, 
pentru identificarea 
sîngelui ocult оn 
materiile fecale

775,00

40 33696500-0 Lotul 40

 Blood Agar Base

2,0 kg

2400,00

41 33696500-0
Lotul 41

Nutrien Agar
2,0 kg

2200,00

42 33696500-0
Lotul 42

Manitol Salt Agar
1,0 kg

650,00

43 33696500-0
Lotul 43

Sabouraund Agar
1,0 kg

750,00

44 33696500-0
Lotul 44

Chromogenic UTI Agar
0,5 kg

2050,00

45 33696500-0
Lotul 445

Endo Agar, Special
1,0 kg

480,00

46 33696500-0
Lotul 46

Enterococcus Agar Base
 0,5 kg

700,00

47 33696500-0
Lotul 47

Mueller – Hilton Agar
1,0 kg

600,00

48 33696500-0
Lotul 48

M 665 Trihomonas Agar Base
 0,5 kg.

1000,00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                       

49 33696500-0

Lotul 49

Trihomonas Selective 
Supplement II ( FD 094 )

10 fiole

510,00

50 33696500-0

Lotul 50

N-Dimethyl-p-
phenylenediamine

10 gr

500,00

51 33696500-0
Lotul 51

Soluție de Lincomicină
50 fiole

1500,00

52 33696500-0
Lotul 52

Horse serum
500 ml

2000,00

53 33696500-0
Lotul 53

Clorura de sodiu
1,0 kg

300,00

54 33696500-0

Lotul 54

Eprubete fără mediu cu 
tampon steril

 2000 bucăți

2400,00

55 33696500-0

Lotul 55

Ansă bacteriologică 1 ml 
(sterile)

1500 bucăți  

700,00

56 33696500-0

Lotul 56

Ansă bacteriologică 3 ml 
(sterile)

1500 bucăți

550,00

57 33696500-0

Lotul 57

Tampoane individuale sterile

 p/u sensibilitate

5000 bucăti

3000,00
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58 33696500-0
Lotul 58

Eprubete cu mediu Amies
3000 bucăți

7200,00

59 33696500-0
Lotul 59

Cutii Petri (sterile)
15000 bucăți

19000,00

60 33696500-0
Lotul 60

Streptococcus Latex Kit
 2 seturi

4500,00

61 33696500-0
Lotul 61

Norfloxacin NX10
10 flacoane

1000,00

62 33696500-0
Lotul 62

Eritromicin E15
15 flacoane  

1500,00

63 33696500-0
Lotul 63

Clindamicin CD
15 flacoane

1500,00

64 33696500-0
Lotul 64

 Tetracyclin 30
5 flacoane

500,00

65 33696500-0
Lotul 65

Chloramphenicol 30

15

flacoane

1500,00

66 33696500-0
Lotul 66100

Nitrofurantoin
5 flacoane

500,00

67 33696500-0
Lotul 67

Ampicilin  2
 5flacoane

500,00

68 33696500-0
Lotul 68

Amikacin 30
10 flacoane  

1000,00

69 33696500-0

Lotul 69

Amoxycillin-clavulanic acid 
20-10

 5 flacoane  

500,00

70 33696500-0
Lotul 70

Vancomicin 5
10 flacoane

1000,00

71 33696500-0
Lotul 71

Netilmicin 10
10 flacoan

1000,00

72 33696500-0
Lotul 72

Fosfomicin 200
5 flacoane  

500,00

73 33696500-0
Lotul 73

Cefoxitin 30
5 flacoane  

500,00

74 33696500-0
Lotul 74

Cefalexin 30
 5 flacoane

500,00

75 33696500-0
Lotul 75

Cefepime 30
5 flacoane

500,00

76 33696500-0
Lotul 76

Cefatoxime 5
5 flacoane

500,00

77 33696500-0
Lotul 77

Ceftazidime 10
 5 flacoane

500,00

78 33696500-0
Lotul 78

Cefuroxime 30
5 flacoane

500,00

79 33696500-0
Lotul 79

Nistatin 100
10 flacoane

1000,00

80 33696500-0
Lotul 80

Amphotericin – B100
10 flacoane

1000,00

81 33696500-0
Lotul 81

Ketaconazol10
 10 flacoane

1000,00

82 33696500-0
Lotul 82

Itraconazol 10
10 flacoane

1000,00
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83 33696500-0
Lotul 83

Clotrimazol 10
10 flacoane

1000,00

84 33696500-0
Lotul 84

Fluconazol 10
 10 flacoane

1000,00

85 33696500-0
Lotul 85

Clotrimazol 10
10 flacoane

1000,00

86 33696500-0
Lotul 86

Penicillin G10
10 flacoane  

1000,00

87 33696500-0
Lotul 87

Cotrimoxazol
10 flacoane

1000,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel scăzut preț, corespunderea cerințelor 
solicitate

I. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participa-
re pentru contractul/contractele la care se referă anunțul 
de intenție

01.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate  
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(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. 1  din   26.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sărățica Nouă
IDNO 1007601004191
Adresa  raionul  Leova, s. Sărățica Nouă, 
Numărul de telefon/fax 0263- 73- 2- 36
Adresa de e-mail a autorității contractante saraticanoualv@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Raevschi Mihail,Telefon: 079697654, e-mail: sarati-

canoualv@yahoo.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 
la documentația de atribuire

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

documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea servici-
ilor de proiectare sau 

de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-
9

Lucrări de construcție 
și montaj a rețelelor de 

apeduct 

Conform 
caietului de 

sarcini

” Extinderea apeductului magistral Sara-
ta Nouă- Sărăteni cu conectarea localităților: 
Cîmpul Drept și Sărățica Nouă în raionul 
Leova, etapa II și Construcția rețelelor de 
apeduct din s. Cîmpul Drept, r-nul Leova”

8648260,00

n Denumire lotul n - -
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de atribuire cel mai scăzut preț

mailto:saraticanoualv@yahoo.com
mailto:saraticanoualv@yahoo.com
mailto:saraticanoualv@yahoo.com
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II. Alte informații:

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

04.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate 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 
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 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 fie-
care procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. _6__din__26.10.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Cardiologie
IDNO 1003600150061
Adresa Str. Testemitanu29/1
Numărul de telefon/fax 022 256-125, 73-36-00
Adresa de e-mail a autorității contractante icachizitii@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante icardiologie.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cojocaru Ina, tel. 022 256 123
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție Medico Sanitara Publica

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1. 98310000-9 Servicii de curățenie 
și igienizare

1.1

Spalarea, scrobirea și 
sterilizarea cu etuva 

a lenjeriei, perdelelor, 
covoraselor

3000/

kg

În conformitate cu „Regulile 
tehnologice de prelucrare a 
lenjeriei în spălătorii”, SP MD 

03-04-022-99, inclusiv cerinţele 
obligatorii expuse în Anexa 1

1.2 Spalarea și închirierea 
lenjeriei

45000/ 
Kg

Cearşaf 220cm X 170cm, Cearşaf 
de plapumă 220cm X 150cm, 
Faţă de pernă 60cm X 60cm, 
material bumbac alb 100%, 

densitatea 130-160g + Cerinţele 
obligatorii expuse în Anexa 1

Valoarea estimativă 
totală

897 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț si corespunderea cerințelor so-

licitate.
 
 
Alte informații:

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

noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP  AMT Centru

IDNO 1003600153267

Adresa Str. 31 August 1989, 63

Numărul de telefon/fax 022-27-51-21; 022-27-24-27;

Adresa de e-mail ale autorității contractante amtcentru.contracte@ms.md

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

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Valoarea estimată, 
fără TVA, lei 

1 79713000-5
Serviciilor de pază fizică, pază tehnică, monitorizarea, întreți-

nerea și deservirea sistemei antiincendiare în IMSP AMT Centru  
pentru anul 2023

695 000

 
Alte informații:

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

Noiembrie -Decembrie  2022

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

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

Nu □
Da □

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 22.09.2022

 

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 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 medico-sanitară publică cu activitate națio-
nală responsabilă de acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de ne-
gociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □  

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Echipament informational (Unitatea Primiri Urgente)
Anunțul de participare 30200000-1

Data publicării:  29 iul 2022, 16:35
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659101321552?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1(unu)

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

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
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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 02.09.2022  și decizie de reevaluare a grupului de lucru Nr.1 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Accent Electronic SA

IDNO 1003600023124

Date de contact 

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

MD-2001, mun.Chisinau, str. Bulgară, 33/1

Telefon/fax:   022-234569

E – mail:        corporate@accent.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau alte-
le)

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 con-

tractului Suma, incl.TVA

5 5.Tehnica de calcul - Laptop buc 2 621/20.09.2022 31 716.00

Total 31 716.00

Denumire Belmond Grup SRL

IDNO 1013600028669

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

MD-2045, mun.Chisinau, str. Balcani 7/1, ap.1
Telefon/fax:   068495454 / 069184264
E – mail:        belmondgrup2012@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau al-
tele)

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 contrac-

tului Suma, incl.TVA

7

7.1. Imprimantă multifuncțională A4 buc 5

622/20.09.2022

51 975.00

7.2. Imprimantă A4 de rețea alb-negru buc 20 108 100.00

7.3. Imprimanta multifunctiolana de retea A4+Fax buc 2 66 808.00

Total 226 883.00

Denumire BTS PRO SRL

IDNO 1008600061565

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

MD-2069, mun.Chisinau, str. Ion Creanga 6V
Telefon/fax:   022-870-140 / 022-870-248
E – mail:        office@bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, conso-
rțiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:
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Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contrac-

tului Suma, incl.TVA

1 1.Complex informational medical lot 1 623/21.09.2022 1955853,24

Total 1955853,24

Denumire TRIOMAC SRL

IDNO 1006606001224

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

MD-3501, mun.Orhei, str. Ș.cel Mare 3, of.16
Telefon/fax:   079414881
E – mail:        sergei.sleptov@scop.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. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contrac-

tului Suma, incl.TVA

3 Lot nr.3 Computer Desktop buc 12 
624/19.09.2022

193 968,00

4 Lot nr.4 Monitor buc 30 124 560,00

Total 318 528,00

Denumire VAD SRL
IDNO 1002600014433
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2028, mun.Chisinau, str. Academiei 5
Telefon/fax:   022-000-151 / 069181749
E – mail:        sales@vad.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consor-
țiu sau altele)

Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data con-

tractului
Suma, incl.

TVA
2 2.Complex informational lot 1 625/19.09.2022 203 760,00

Total 203 760,00

4. Alte informații:

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

Nu □ Da □

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (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:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  22.09.2022

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 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 medico-sanitară publică cu activitate națională 
responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgen-
ţă.

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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Piese și instrumentar chirurgical – 2022 

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661772639580 / 21062450 .
Data publicării 29 aug 2022, 14:38
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661772639580?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 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: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 3

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661772639580
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661772639580?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661772639580?tab=contract-notice


93

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

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 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL «DENOLGA MEDICAL»

IDNO 1005600059558

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

MD-2019, mun.Chișinău, str.Grenoble, 149A / Telefon: (022) 260-602 / E – mail: olesea.cucerenco@yahoo.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori 
economici (societate mix-
tă, consorțiu sau altele)

Da □     Nu □

Subcontractanți (denumi-
rea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □     Nu □

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

3 3.Instrument chirurgi-
cal p/u turn urologic

3.1.Optica p/u citoscop 0° - Telescope 0°, diametrul 4mm, 
lungime 30cm, autoclavabil, fibră optică de transmitere a 
luminii încorporat; Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, în format electronic; În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat; Termen de garanție: 12 luni 
din data livrării.

Buc 1

627 / 20.09.2022

41 091,84

3.2.Optica p/u citoscop 30° - Telescope oblic 30°, diametrul 
4mm, lungime 30cm, autoclavabil, fibră optică de transmite-
re a luminii încorporat; Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, în format electronic; În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat; Termen de garanție: 12 luni 
din data livrării.

Buc 1 43 099,20

3.3.Mecamism de deflecție - mecanism de deflecție a 
cateterelor p/u citoscop, cu 2 canale de lucru, cu lacăt 
și loja de direcție; Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, în format electronic; În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat; Termen de garanție: 12 luni 
din data livrării.

Buc 1 15 940,80

3.4.Ureterorenoscop rigid - diametrul 8-9,5Ch; canal de 
lucru cu traiect drept - 5Ch; lungime 43cm; optica - 6 grade; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, 
în format electronic; În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat; Termen de garanție: 12 luni din data livrării.

Buc 1 113 120,64

TOTAL 213 252,48

Denumire SRL «NEOTEC»

IDNO 1002600048135

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

MD-2037,mun.Chișinău, str.Independenței 18, of.56 / Telefon/fax: (022) 85-22-50 / E-mail: office@
neotec.md / agb@neotec.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. lot Denumire lot Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

2 2.Piese p/u printer pelicule radiologi-
ce “Codonics G3, Horizont” 

2.1.Assy, Pinch Roller - piesă com-
patibilă cu printer pelicule radi-
ologice “Codonics G3, Horizont”; 
Part number: 570-184-002

Buc 1 628 / 19.09.2022 8 640,00

 TOTAL 8 640,00

Denumire SRL «REPROMED»

IDNO 1005600054977

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

MD-2072, mun.Chișinău, bd.Cuza-Vodă, 29/1   /   Telefon: 069-147-171 / E-mail: repromed@list.ru / Web site: 
www.repromed.md 

mailto:olesea.cucerenco@yahoo.com
mailto:office@neotec.md
mailto:office@neotec.md
mailto:agb@neotec.md
mailto:repromed@list.ru
http://www.repromed.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

Subcontractanți (denumirea, valoa-
rea și procentul din contract) Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

1
1.Piese p/u dispozitiv radio-
logic digital staționar “Duo 
Diagnostic, Philips”

1.1.Petentiometer unit - Set 
potențiometru compatibil 
cu dispozitivul radiologic 
digital staționar “Duo Dia-
gnostic, Philips”; Part number: 
451213123371

Set 1 629 / 22.09.2022 58 440,00

 TOTAL 58 440,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) 
atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri 
UE

Nu □ Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind 
contractul (contractele) la care se refe-
ră 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; (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 concu-
rentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 
al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600050558
Adresa str. Miorița 1
Număr de telefon 022721047; 022406935
Număr de fax 022723352
E-mail trm@trm.md, achizitii@trm.md 
Adresa de internet www.trm.md
Persoana de contact Tatiana Sorocean
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

Compania este radiodifuzor public naţional, care oferă 
produse audiovizuale şi multimedia de diverse genuri pentru 
diferite categorii de public.

 

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 Autoturisme
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657537778597

Data publicării: 11.07.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657537778597?tab=contract-notice

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

3. 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. 08 din 10.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică 
ofertanților:

Denumire „DAAC-AUTOSPORT” SRL
IDNO 1004600024841
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa juridică: str. Petricani, 17 

mun. Chișinău, MD-2059

Telefon: 079401546; 022 205888

Alexandru.harbuzaru@daac-hermes.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:trm@trm.md
mailto:achizitii@trm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657537778597
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657537778597?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657537778597?tab=contract-notice
mailto:Alexandru.harbuzaru@daac-hermes.md
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4. Loturile atribuite:

Nr. 
d/o

Denumirea operatorului  
economic Denumirea lotului Cod CPV

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Numărul și data contractului Valoarea contractului
cu TVA

1 „DAAC-AUTOSPORT” SRL Autoturisme 34100000-8 6 buc. 196 din 23.08.2022 1798002,00

5. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova”
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600050558
Adresa str. Miorița 1
Număr de telefon 022721047; 022406935
Număr de fax 022723352
E-mail trm@trm.md, achizitii@trm.md 
Adresa de internet www.trm.md
Persoana de contact Tatiana Sorocean
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

Compania este radiodifuzor public naţional, care oferă 
produse audiovizuale şi multimedia de diverse genuri pentru 
diferite categorii de public.

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate  Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Echipament audio
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655480756504

Data publicării: 17.06.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655480756504?tab=contract-notice

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

3. 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. 07 din 10.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertanților:

Denumire „WEST BUY” SRL
IDNO 1014600003094
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa juridică: bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap. 143

mun. Chișinău, MD-2075

Telefon: +37368500748

‘West BuyMD’ <westbuy.md@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 □      

 
 

mailto:trm@trm.md
mailto:achizitii@trm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655480756504
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655480756504?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655480756504?tab=contract-notice
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4. Loturile atribuite:

Nr. 
d/o

Denumirea operatorului  
economic Denumirea lotului Cod CPV

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Numărul și data contractului Valoarea contractului
cu TVA

1 „WEST BUY” SRL loturile nr. 2 si 4 32330000-5 4 buc. 201 din 30.08.2022 92502,00

5. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.77  din 01.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Prin procedură de negociere

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Potrivit Deciziei nr. 26 din 10 august 2022, a Comisiei 
pentru Situații Excepționale a mun. Chișinău. Punctul 
10 a prezentei Decizii:

Se permite efectuarea de către autoritățile contractante muni-
cipale achiziția de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru re-
medierea/înlăturarea consecințelor averselor de ploi puternice 
și vânt din data de 09.08.2022, prin aplicarea procedurii de ne-
gociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □ x 
Obiectul de achiziție Lucrări de  reparație a apartamentelor afla-

te în demisolul din str. Braniștii, 5/6, apar-
tamentele 56-72, inclusiv holurile și centrul 
pentru copii „Copiii ploii”.

Anunțul de participare
Data publicării: 01.09.2022

Link:  202223284 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □



100

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x
Nr. oferte primite Total: 3

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

 
 
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. 
77 din 25 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1.

Denumire „ACOPERIȘ PENTRU FIECARE”

IDNO 1021600050881

Date de contact 

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

str. Alba-Iulia, 200/1, ap. 141, mun. Chișinău

 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de  reparație a aparta-
mentelor aflate în demisolul 
din str. Braniștii, 5/6, aparta-
mentele 56-72, inclusiv ho-
lurile și centrul pentru copii 
„Copiii ploii”.

 45200000-9 1,00 50-CA/22 din 

29  august   2022

1 878 913,42

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul 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. 78 din 23.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

Date cu privire la procedura de atribuire

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii □ x      

Obiectul de achiziție Achiziționare a serviciilor  de delimitare a în-
căperilor izolate

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660827657883
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1660827657883
Data publicării: 18.08.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x
Nr. oferte primite Total: 1

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660827657883
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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. 
79 din 13 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
1.

Denumire S.C. ,, GEO-IMOBIL”  S.R.L. 

IDNO 1006600011740

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. A. Ablov, 49

Tel.: 069801330

e-mail: geoimobil@rambler.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 

 
 
Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Achiziționare a serviciilor  de 
delimitare a încăperilor izolate

71200000-0         1 buc 54-CA/22 din 

23.09.2022

194 440,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x    

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:geoimobil@rambler.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   01       din___26.09.2022________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria s.Brînza
Localitate s.Brînza
IDNO 1007601006106
Adresa s.Brînza str.Stefan Cel Mare
Număr de telefon/fax 0(299)36-236
E-mail primariabrinza@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact Catera Leonid  067 612101 primariabrinzayahoo@.

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)

 
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

Lucrări 

Obiectul de achiziție Reparația fațadei principale la Casa de cultură din satul Brînza

Anunțul de participare Nr: 45200000-9
Data publicării: 08.09.2022
Link-ul:  

ocds-b3wdp1-MD-1662623032264

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1 (una oferte)

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

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662623032264
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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. 01/02  din __06.12. 2021 __  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL San Construct Grup
IDNO 10111600024117
Date de contact 

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

069166666

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 Reparația fațadei principale la Casa de 
cultură din satul Brînza

45200000-9 m2 nr.37 din 
23.09.2022

1 335 030,00

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.          din  ____.09.2022                   

1. 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/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.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)

--

 
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/ acordu-
lui-cadru

bunuri

Obiectul de achiziție Baterii de acumulatoare

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: 11.08.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061428/ ocds-b3wdp1-MD-1660203366249

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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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. 
47 din 24.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “Seol-Group” SRL
IDNO 1016600039864
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, șos. Muncești 380

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Baterii de acumulatoare 6ct-60 Ah

31400000-0

75 buc

138 din 
05.09.2022

85 266,00
2 Baterie de acumulatoare 6ct-75 Ah 70 buc 104 106,80
3 Baterie de acumulatoare 6ct-85 Ah 25 buc 40 525,00
4 Baterii de acumulatoare 6ct-90 Ah 20 buc 34 245,20
5 Baterii de acumulatoare 6 ct-230 

Ah, cu regim încărcare-descărcare, 
amplasarea bornelor laterale stînga 
sau dreapta

6 buc 48 297,60

6 Baterie de acumulatoare 12V 18 
Ah ATV (lungimea-180mm, lăți-
mea-76mm, înălțimea-167mm)

50 buc 48 667,00

           Total 361 107,60
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060244/lot/11589339/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060244/lot/11589340/
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 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. 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  ____.09.2022                   

1. 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/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.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)

--

 
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/ acordu-
lui-cadru

bunuri

Obiectul de achiziție Consumabile pentru statii radio portabile Motorola, 
baterii pentru UPS

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: 23.06.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/pu-
blic/tender/21058927/ ocds-b3wdp1-
MD-1655968886404

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 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. 
46 din 22.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire “VESTA” SRL
IDNO 1003600133151
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. Bulgara 19, of. 2

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Baterii pentru UPS
32500000-8

1630 buc 137 din 
05.09.2022

800 982,00
2 Baterii pentru UPS 920 buc 495 144,00

           Total 1 296 126,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

 
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 10/2022

din 02.09.2022

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun. Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr. 28
Număr de telefon/fax 0(237) 23630
E-mail achizitii.straseni@mail.ru
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact Irina Calmîș
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire În temeiul art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție ,,Reparația capitală a stadionului Instituției Pub-
lice Liceul Teoretic ,,Zubrești” din s. Zubrești, raionul 
Strășeni”

Anunțul de participare Nr.: MD-1655817858393
Data publicării: 21.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655817858393?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț R

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

Acord-cadru - 

Sistem dinamic de achiziții - 

Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 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

 

http://www.crstraseni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655817858393
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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. 10/2022 din 26.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
următorilor ofertanți:

Denumire 

IDNO 

Date de contact 

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

SRL ,,NISPROFCON”, cu sediul în or. Nispore-
ni, str. Sf. Petru, nr. 1, telefon: +37326424009; 
078444889, email: nisprofconsrl@gmail.com; 
cod fiscal: 1003609010608, reprezentată prin 
directorul Pavel GUȚANU

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu R    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Nr. și data contractului Suma, 
inclu-

siv 
TVA lei

1 Lotul 1 ,,Reparația capitală a 
stadionului Instituției Publice 
Liceul Teoretic ,,Zubrești” din s. 
Zubrești, raionul Strășeni”

45200000-9 Conform 
devize-
lor/m

10/2022 din 
03.08.2022

867 483,00 lei

Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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:nisprofconsrl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr. 08/2022

din 02.09.2022

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun. Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr. 28
Număr de telefon/fax 0(237) 23630
E-mail achizitii.straseni@mail.ru
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact Irina Calmîș
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire În temeiul art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Construcția acoperișului Centrului de odihnă și agre-
ment pentru copii și tineret ,,Divertis” din municipiul 
Strășeni

Anunțul de participare Nr.: MD-1655464582680
Data publicării: 17.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655464582680?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț R

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

Acord-cadru - 

Sistem dinamic de achiziții - 

Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică:4

 

http://www.crstraseni.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

        În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 08/2022 din 25.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
următorilor ofertanți:

Denumire 

IDNO 

Date de contact 

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

SRL ,,CONSTRUCTIV GRUP”, cu sediul în or. 
Strășeni, str. Chișinăului nr. 12, ap. 50, telefon: 
060208040, email: constructivgrup@mail.
ru, web-sait:constructivgrup.md, cod fiscal: 
1014600001470, reprezentată prin directorul 
Igor JEREGHI

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu R    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA lei

1 Lotul 1 ,, Construcția acoperișu-
lui Centrului de odihnă și agre-
ment pentru copii și tineret ,,Di-
vertis” din municipiul Strășeni”

45200000-9 Conform devi-
zelor/m

08/2022 din 
03.08.2022

1 224 932, 33 
lei

Alte informații:

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

Nu R       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.07PN  din 22.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul National al Viei și Vinului

Localitate RM, mun. Chișinău

IDNO 1013620012945

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

Număr de telefon/fax +373 60012327

E-mail -

Pagina web oficială ccebotari@wineofmoldova.com

Persoana de contact -

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Institut ia Publica Oficiul National al Viei și Vinului

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de par-
ticipare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Reieșind din faptul că, ”TIM” SA este unicul  distribuitor 
care are în portofoliul său vinurile din RM  și care are po-
sibilitatea exclusive de a promova în cadrul retelei de ma-
gazine Kaufland Polonia (fapt confirmat prin scrisoarea 
de ofertă acestora adresată IP Oficiul Naţional al Viei și 
Vinului), la care IP Oficiul Naţional al Viei și Vinului a decis 
să contracteze serviciile companiei date în temeiul atri-
buţiilor sale stabilite de Legea nr. 57 din 10.03.2006 a viei 
și vinului, Hotărîrii Guvernului nr. 725 din 16.09.2013 cu 
privire la Oficiul Naţional al Viei și Vinului, precum și con-
form planului de activităţi aprobat de Consiliul de Coor-
donare al autorităţii contractante.

Temei juridic:

1. Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 
03.07.2015 - art.56 al.(1) lit. c);

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice 
folosind procedura de negociere nr. 668 din 27.05.2016 – 
pct. 116 subpct. 3).
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Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Servicii □

Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării:
Link: 202221426 NFP

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: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat: TIM SA po-
lonia
Pe cale electronică: ccebotari@wineofmoldova.com

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.07/PN din 21 septembrie  2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire TIM SA
IDNO BDO 000029527
Date de contact 

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

marek.zajac@tim-wina.com.pl 

 https://tim-wina.com.pl/

ul. T. Regera 111

43-382 Bielsko-Biała

recepcja@tim-wina.com.pl

tel. +48 33 829-98-40

fax. +48 33 818-28-96

Nr KRS 0000048579

REGON 002406887

NIP 5470086898

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:marek.zajac@tim-wina.com.pl
https://tim-wina.com.pl/
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Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Serviciilor de promovare și or-
ganizare a campaniei dedicate 
celei mai modern piete în cadrul 
lanțului de magazine Kaufland 
(238 magazine în Polonia)

79341400-0 1 serviciu 07/PN 10 787 EURO

sau    207.466,37lei 
(conform cur-
sului BNM din 

22.09.2022)

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 achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.06/ LP  din 22.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Oficiul National al Viei și Vinului

Localitate RM, mun. Chișinău

IDNO 1013620012945

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

Număr de telefon/fax +373 60012327

E-mail -

Pagina web oficială ccebotari@wineofmoldova.com

Persoana de contact -

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 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)

Institut ia Publica Oficiul National al Viei și Vinului

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

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisa

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform planului de achizitii si a bugetului pentru anul 2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii □

Obiectul de achiziție

Anunțul de participare Nr.:

Data publicării:

Link: 

ocds-b3wdp1-MD-1658218609167

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: SC ECHIM ART SRL

Pe cale electronică: ccebotari@wineofmoldova.com
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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.06/LP din 05 septembrie  2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SC ECHIM ART SRL

IDNO 1009600023159

Date de contact 

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

MD-2068, Moldova, Chisinau

str. Florilor, 16/1

Tel: /+373 22/ 322 007

GSM:/+373 78/ 322 007

Fax: /+373 22/ 324 233

e-mail: kim@kim.md

www.kim.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/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

LEI

1 Achizitia Pahare de tritan cu 
logou

79341400-0 1 serviciu 07/PN

21.09.2022

342 547,20

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14  din 22.09.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei
Localitate municipiului Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon/fax 0235-22767
E-mail primaria@orhei.md

Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact Viorica Creciun 076700406

achizitiiporhei@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)

Autoritate de administrație publică locală , având ca obiect 
principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității administrative – teritoriale

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii *       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copi-

ii din Instituțiile Publice de Educație Timpurie din oraș, 
pentru trimestrul IV a anului 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1659945954303
Data publicării: 08.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21061233/ 

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 □ 

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649326463674
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061233/
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

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. 15 din 22.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC „Brodețchi” SRL
IDNO 1004606001297

Date de contact 

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

R. Moldova or. Orhei str.Soimarul 3 

Tel/fax 0235 32-0-40; 34-3-91

E-mail: brodtchi.srl@gmail.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu *       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu *      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Servicii de preparare și distribuire a 
hranei pentru copiii din Instituțiile 
Publice de Educație Timpurie din 
oraș, pentru trimestrul IV a anului 
2022

55500000-5 1 serviciu Nr. 119 din 
22.09.2022 2 675 200,00

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 *        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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.din_11/A  din 20.09.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cruzești
Localitate comuna Cruzești
IDNO 1007601009392
Adresa mun.Chișinău, com.Cruzești, str.Teilor, 24
Număr de telefon/fax 022419523,022419555
E-mail 022419523
Pagina web oficială primariacruzesti@yahoo.com/ www.cruzesti.md
Persoana de contact Elena G. Tel.069418933
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 COP
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

Servicii V 

Obiectul de achiziție Planul de Amenajare a Teritoriului (PAT) com.
Cruzești cumulat cu Planul Urbanistic General 
(PUG) a comunei Cruzești

Anunțul de participare Nr : _ ocds-b3wdp1-MD-1661404480029

Data publicării: 26.08.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062224/

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

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661404480029
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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. 
10/A din _12 septembrie_ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire IMP Chisinauproiect
IDNO 1003600098931
Date de contact 

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

079509314

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 serviciilor de proiectare sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Planul de Amenajare a Teritoriu-
lui (PAT) com.Cruzești cumulat cu 
Planul Urbanistic General (PUG) a 
comunei Cruzești

71400000-2 1 3/A din 
20.09.2022

650420.00

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 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 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 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 2 din 23.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria Tîrnova,  Edineț
Localitate s.Tîrnova, r.Edineț
IDNO 1007601005040
Adresa s.Tîrnova, r.Edineț
Număr de telefon/fax 0 246 54236
E-mail tatianarosca1956@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Cornelia Rusu 079108224
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 Reconstructia acoperișului blocului casei de cultură 
din satul Tîrnova, raionul Edineț

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661754745346
Data publicării: 29.00.2022
Link:  21062420

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.2 din  13 
septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Arta Zidarului
IDNO 1008605005403
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Cimișlia

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, 
inclusiv TVA

1 Reconstructia acoperișului 
blocului casei de cultură din 
satul Tîrnova, raionul Edineț

45261910-6 1 lucrare 33 din 
20.09.2022

573388,82

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.      1    din 19.09.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria Unțești
Localitate s. Unțești, r-ul Ungheni
IDNO 1007601004696
Adresa s. Unțești, r-ul Ungheni
Număr de telefon/fax 0236-55358 / 0236-55352
E-mail primaria.untesti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Sorotinschi Nicolae
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

APL

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere ofertei de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparație a unei porțiuni de drum str. 

Florilor albă din sat. Unțești, r-ul Unghenii
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662382622793

Data publicării: 5 septembrie 2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21062882/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

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

 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062882/
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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. __1__ din 19.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA Drumuri Strățeni
IDNO 1003600111971
Date de contact Or. Strășeni , srt. Orhei 1

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 Servicii de reparație a unei 
porțiuni de drum str. Florilor 45200000-9 Lucrări Nr. 16 din 

26.09.2022
64338,31 lei

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.  ocds-b3wdp1-MD-1659969246925 din 21.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □             Servicii □                 Lucrări □ V   

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente:  CMF nr. 1, mun. Chișinău, 
str. Titulescu, 37,  CMF nr. 2, mun. Chișinău, str. Inde-
pendenței, 28, CMF nr. 3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a 
și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b; reparație curen-
tă a cabinetului radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT 
Botanica

Anunțul de participare Nr:ocds-b3wdp1-MD-1659969246925
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061278/
Data publicării/transmiterii: 08.08.2022

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276


131

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

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-1659969246925 din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

I. 

Denumire Casabella Group SRL
IDNO 1014600026503
Date de contact 

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

r-nul Strășeni, s. Zamcioji, tel.0-684-45-098

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

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Lucrări de reparații curente:  CMF 
nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 
37,  CMF nr. 2, mun. Chișinău, str. 
Independenței, 28, CMF nr. 3, mun. 
Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, 
mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

45215140-0

Un 
obiect

142 din 
20.09.2022

858 247,00

II. 

Denumire Prodomus SRL
IDNO 1005600058528
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Albișoara, 68/2, of.33, tele-
fon: 0601-79-611

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

 

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606400943276
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lucrări de reparație curentă a cabi-
netului radiologic la CCD din cadrul 
IMSP AMT Botanica

45215140-0 Un 
obiect

143 din 
20.09.2022 522 307,54

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu □   V     
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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5  din ___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul de Stat
Localitate mun. Chișinău  
IDNO 1006601003968
Adresa str.Drumul viilor , 34
Număr de telefon/fax 022-72-90-41; 022-72-91-72/022-72-90-92
E-mail spitalds@ms.gov.md
Adresa de internet http://spitalacsr.md
Persoana de contact Ghinguleak Diana
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)

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

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 Achizioținarea lucrărilor de reparație capitală a încăperilor farmaci-
ei IMSP Spitalul de Stat

Anunțul de participare Nr.: 21062106

Data publicării: 23.08.2022

Link: ocds-b3wdp1-MD-1661241390324

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: 

Pe cale electronică: 1
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661241390324
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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 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire Danstar Evolution SRL
IDNO 1018600006831
Date de contact 

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

Chișinău,com. Stăuceni, 078899784

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 
contractu-

lui

Suma, inclusiv 
TVA

(lei)

1
Lucrări de reparație capitală 
a încăperilor farmaciei IMSP 
Spitalul de Stat

45453000-7 Buc 1 nr. 13 din 
16.09.2022 711152,41

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. 21063054   din   22.09.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Cebuc Andrian, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com
 
Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Procedura de achiziție repetată (după caz)  -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul achiziției Aparate de aer condiționat și accesorii pentru montar-
ea lor, pentru anul 2022 (Repetat)

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1662550947185
Data publicării:07.09.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063054/

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

- 

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

2. 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.223/22 din 21.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1. Denumire „ ELPO” SRL
2. IDNO 1004600009903
3. Date de contact 

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

Telefon:+37379778077

E-mail: andrei.coscodan@elpo.md

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:andrei.coscodan@elpo.md


136

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

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

6. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

7. Subcontractanți

8. (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 con-

tractului
Suma, in-
clusiv TVA

Lot nr.1: Aparat de aer condiționat (de perete) și accesorii pentru montarea lor

1 Lot.1.1 Aparat de aer condiționat (de perete) 42512000-8 10,00 buc.

nr. 06-196/22 
din 22.09.2022

102400,00

2 Lot.1.2 Aparat de aer condiționat (de perete) 42512000-8 10,00 buc. 95625,00

3 Lot.1.3 Montarea aparatelor de aer condiționat 42512000-8 10.00 buc 16000,00

4 Lot.1.4 Montarea aparatelor de aer condiționat 42512000-8 10.00 buc 16000,00

5 Lot.1.5 Console (Suporturi) 42512000-8 25,00 Perechi 5200,00

6 Lot.1.6 Fisa electrica 42512000-8 20,00 buc 600,00

7 Lot.1.7 Cablu PVC 3*1,5 42512000-8 50,00 m/l 1100,00

8 Lot.1.8 Cablu canal 42512000-8 50,00 m/l 1650,00

9 Lot.1.9 Cablu PVC 4*1,5 42512000-8 100,00 m/l 3500,00

10 Lot.1.10 Agent frigorific 42512000-8 11,30 kg 3240,00

11 Lot.1.11 Agent frigorific 42512000-8 13,60 kg 4680,00

12 Lot.1.12 Agent frigorific 42512000-8 10,90 kg 4680,00

13 Lot.1.13 Agent frigorific 42512000-8 11,30 kg 3060,00

14  Lot.1.14 Banda izolanta Laț- 100mm,Lung- 25m 42512000-8 10,00 buc. 720,00

15 Lot.1.15 Diblu cu surub din metal 12/100 42512000-8 80,00 buc. 520,00

16 Lot.1.16 Diblu cu surub din metal 8*60 42512000-8 100,00 buc. 60,00

17 Lot.1.17 Bulon m-8x30 42512000-8 80,00 buc. 160,00

18 Lot.1.18 Piulita  m-8 42512000-8 80,00 buc. 39,40

19 Lot.1.19 Șaiba plata 8,3x200 42512000-8 160,00 buc. 80,00

20 Lot.1.20 Trasee frigorifice 42512000-8 100,00 m/l 9800,00

21 Lot.1.21 Trasee frigorifice 42512000-8 50.00 m/l 4700,00
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22 Lot.1.22 Trasee frigorifice 42512000-8 150,00 m/l 10200,00

23 Lot.1.23 Tiava (metaloplast) d-16 42512000-8 150,00 m/l 1950,00

24 Lot.1.24 Sac pentru gunoi menager 42512000-8 10.00 buc 560,00

25 Lot.1.25 Sticlă organică 42512000-8 6,19 m2 7180,40

4. Alte informații:-

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

-

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

-
-

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. 6 din 22.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase

 de Copii
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152570
Adresa Str. Lomonosov 49
Număr de telefon/fax 022-72-31-64
E-mail scmbcc@ms.md
Pagina web oficială
Persoana de contact Ana Bulat
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 medico sanitară publică

Prestarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Bunuri □  
Servicii □

Obiectul de achiziție Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022 
(repetat)

Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1662016222065
Data publicării:01.09.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062587/
lot/11597390/

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662016222065
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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. 12 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS DIAMEDIX IMPEX SRL
IDNO 1012600019967
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. 31August 1989, 108/2

Tel: 078 883 890
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

LOTUL 1

Reagenţi pentru Analizorul complet automatde hematologie PENTRA ES 60

1
ABX Diluent, 

(canistră 20 L)
33696500-0 4 buc 104 din 

21.09.2022 11 793,60

2 ABX Lysebio - fl 0,4L 33696500-0 6 buc 104 din 
21.09.2022 10 069,92

3 ABX Eosinofix -  fl 1 L 33696500-0 6 buc 104 din 
21.09.2022 13 335,84

4 ABX Basolyse- fl 1 L 33696500-0 8 buc 104 din 
21.09.2022 16 891,20

5 ABX Cleaner – fl 1 L 33696500-0 6 buc 104 din 
21.09.2022 1 512,00

TOTAL LOT 1 53 602,56
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 □     
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.98/22 din 22 septembrie 2022 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Min-
isterului 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 autoritate 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/acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Reparația capitală a încăperilor de comandament din clădi-
rea nr.1, Bloc C, T.M. nr.123, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1661421068963
Data publicării: 25.08.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062268/

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerin-
țele 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 mij-
locii: ---------
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: 2 (doi).

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661421068963
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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.144/22, din 15 septembrie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.R.L. ,,Profiplast”
IDNO 1004600024221
Date de contact 

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

Adresa poștală: MD-2068, mun. Chișinău, str. Florilor 8/3, 
ap.81

Telefon: 079-40-28-75

E-mail: profiplast@mail.ru
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 lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Reparația capitală a încăperilor de 
comandament din clădirea nr.1, Bloc 
C, T.M. nr.123, mun. Chișinău

45453000-7 1 lucrare 14/689 din 
22.09.2022 1 710 722,04

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. ocds-b3wdp1-MD-1660224130890 din 19.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Viorica Ursu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de 
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și 
exploatare a drumurilor

 
 
 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabi-
lă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, 
km 71+700 - 85+860 (sector km75+200 - 75+630)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660224130890

Data publicării: 11.08.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660224130890?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: +

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660224130890?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660224130890?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1660224130890 din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.R.L. “Irinda Prim”

IDNO 1006600048096

Date de contact 

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

mun. Chișinău , str. Gheorghe Tudor 5, MD-2028

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a drumului 
R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 
71+700 - 85+860 (sector km75+200 
- 75+630)

45200000-
9

1      10/01-
05/280

din

19.09.2022

31 500 375,26

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 infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 21061191 din ....09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP LT Ion Creangă
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1021620005182
Adresa str. Studenților 8/2,
Număr de telefon/fax 022321655
E-mail

Pagina web oficială ltioncreanga2014@gmail.com
Persoana de contact

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 impli-
că o altă formă de achiziție comună)

Chihai Olesea

tel: 022321655

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 reconstruire a acoperişului 
de tip şarpantă (bloc A,E)

Anunțul de participare Nr. 21061191/  ocds-b3wdp1-MD-1659702953020
Data publicării: 05.08.2022
Link-ul:https:https://creangă.md/bugetul-instituției-si-pla-
nul-achizitiilor-publice-pentru-anul-2022/

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: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
 „„BIOENERG CONSTRUCT”SRL
„Profmarket Prim”SRL
„Nisprofcon”SRL
SC „LUXGAZ” SRL
„Caves Grup”SRL
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.01/03/3din 02.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC „LUXGAZ” SRL
IDNO 1004600011768
Date de contact 

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

078227277, e-mail: luxgazsrl@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu   □    

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reconstruire a acoperișului 

de tip șarpantă (bloc A,E)

45200000-9 1
20 din 

20.09.2022
4775459,05

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 (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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:luxgazsrl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 7 din  22  septembrie  2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate or.Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa Orhei,bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax 0235/21-707/0235/22-612
E-mail dgorhei@gmail.com/galinagorgos90@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Gorgos Galina, 079106889
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 Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Servicii de cantină și servicii de  catering
Anunțul de participare Nr.

Data publicării: 24.08.2022
Link: 202219458 NFP

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 oferte

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

mailto:dgorhei@gmail.com
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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.  
7  din   25 august  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C.”Brodețchi” SRL
IDNO 1004616001297
Date de contact 

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

or.Orhei

brodetchi.srl@gmail.com /068412288

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de cantină și servicii de  
catering

55500000-5 1 buc 180 
25.08.2022

656880,00

To-
tal

656880,00

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 □        

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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:brodetchi.srl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01  din  28.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Popeasca raionul Ștefan Vodă
Localitate s.Popeasca raionul Ștefan Vodă
IDNO 1007601005257
Adresa Strada Ion Cazacu 1
Număr de telefon 024234336, 024234836
Număr de fax 024234336
E-mail oficial primariapopeasca@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pădureț Ion    069533666

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă  □  
Obiectul achiziției Reparația capitală a rețelelor interioare de electrici-

tate și a sistemului de încălzire la gradinița de copii din 
sat. Popeasca or. Ștefan Vodă

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1408240,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21046931
Link:ocds-b3wdp1-MD-1637083722050

Data publicării anunțului de participare 16.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

29.11.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic ÎI „Pădureț Alexandru”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr.61 din  01.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1169033,0

Inclusiv TVA:1402840,0
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Temeiul juridic Legea131,art.72,aliniat(7) punct 2) lit.a)]
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:

    Din motivul că Primăria s.Popeasca nu dispune de surse financiare pentru achitarea lucrărilor la  finalizarea  
proiectului „ Reparația capitală a rețelelor interioare de electricitate și a sistemului de încălzire la gradinița de 
copii din sat. Popeasca   raionul Ștefan Vodă”este necesar  de  a prelungi termenul de valabilitate a contractului 
pentru achitarea lucrărilor efectuate de ÎI „Pădureț Alexandru” .

_Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din  28.09.2022 a 
fost încheiat acordul adițional privind  majorarea termenului de valabilitate a contractului pînă la  31.03.2023

Denumire 
operator eco-

nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

II Paduret Ale-
xandru

01 28.09.2022

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
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __2__ din ___04.10.2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Cismichioi
Localitate s. Cismichioi
IDNO 1007601004364
Adresa UTA Gagauzia, s. Cismichioi,        

str. Pirogova,72
Număr de telefon 029363498, 078045760
Număr de fax -
E-mail oficial primaria.cesmekioi@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Petis Aliona

alenaysymbeli@list.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Продукты питания для детского сада «Достлук» с.Чишмикиой 
на третий квартал 2022 года.

Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 190 819,98

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654601708481

Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638259550837?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.06.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654601708481
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL BAGUETTE
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:57

Data:06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 108 805,05

Inclusiv TVA: 123 880,48
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Denumirea operatorului economic            SRL SLAVENA LUX
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:59

Data:03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 36 914,00

Inclusiv TVA: 43 979,80
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.09.2022
Denumirea operatorului economic S.A.     Fabrica de unt din Florest
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:58

Data:06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 64 559,05

Inclusiv TVA: 69 725,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.09.2022
Denumirea operatorului economic S.A. “IUGINTERTRANS                                  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:60

Data:06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 14 179,17

Inclusiv TVA: 15 313,30
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 ст.76 п.7 Закона №131 от 03.07.2022 г. О государственных 

закупках.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-

tului de achiziţii publice/acordului-cadru]
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Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
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)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

  

В связи с частичным выходом в отпуск сотрудников, детский сад «Достлук» с.Чишмикиой  работал не в полном 
объеме. В связи с этим не было сто процентного посещения детьми детского сада ,не были освоены все суммы  
по договорам.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__2__din 
_03.10.2022_________ a fost încheiat acordul adiţional privind 

- SRL BAGUETTE
Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора -123 880,48 леев

Уменьшить сумму договора в размере-48 800,00 леев

- SRL SLAVENA LUX

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора- 43 979,80 леев

Уменьшить сумму договора в размере- 17 800,00 леев

- S.A.     Fabrica de unt din Florest
Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора-69 725,00 леев Уменьшить 
сумму договора в размере-  28 700,00 леев

- S.A. “IUGINTERTRANS                                  

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора-15313,30 леев Уменьшить 
сумму договора в размере- 7800,00 леев
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Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL BAGUETTE №16 05.10.2022 48 800,00
S.A.     Fabrica de unt din 
Florest

№17 05.10.2022 28 700,00

SRL SLAVENA LUX №18 05.10.2022 17 800,00
S.A. “IUGINTERTRANS                                  №19 05.10.2022 7 800,00

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. 1 din 07.10.2022

I. 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 022-250-809
Număr de fax 022-250-809
E-mail oficial achizitii@urgenta.md
Adresa de internet ------------------------
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Moisenco Cristina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  Cererea ofertelor de prețuri □  Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare (blocul alimentar) p-u anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 6 586 409,88
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD 1634300220787/21045498
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1634300220787?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 15.10.2021
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 □
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: [proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 1  din 30.11.2021

Denumirea operatorului economic Produse de Familie  SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 65
Data: 1) 20.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1) 638 385,00
Inclusiv TVA:1) 766 135,00

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  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului pentru cantitatea rămasă neli-
vrată.  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic pct.pct. 7, 8  din contractul nr. 65 din 20.12.2021; 

- prevederile Regulamentului privind activitatea grupului de lu-
cru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărîrea de 
Guvern nr.10 din 20.01.2021;

-adresarea Produse de Familie nr. 20/09 din 20.09.2022 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) ----------------------------------
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

- 

Alte informații relevante  Nu sunt 
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 publică LD ocds-b3wdp1-MD 1634300220787/21045498 din 23.11.2021 privind 
achiziționarea «Produse alimentare (blocul alimentar) p-u anul 2022» pentru necesitățile IMSP Institutul de Medicină 
Urgentă, a fost încheiat cu Produse de Familie SRL contractul nr. 65  din 20.12.2021, după cum urmează:

Denumirea  bunurilor   Cantitatea  

contractată

U/M Preț f/
TVA 

Preț 

cu/TVA

Suma

 fără TVA

Suma cu TVA

Carne de vită calitatea 1 7300 kg 87,45 104,95 638 385,00 766 135,00
Total 638 385,00 766 135,00

Pîna la moment (06.10.2022), la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul a livrat următoarea cantitate

Denumirea  bunurilor   Cantitatea 
livrata 

U/M Preț f/TVA Preț 

cu/TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu 

TVA

Carne de vită calitatea 1 4 478,418 kg 87,45 104,95 391 637,65 470 009,96
Total 391 637,65 470 009,96

Urmarea a solicitării de rezoluțiune de către Furnizor, contractul nr. 65 din 20.12.2021 se reziliază pentru următoarea 
cantitate nelivrată: 
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Denumirea  bunurilor   Cantitatea ne-
livrata, spre 
rezoluțiune

U/M Preț f/
TVA 

Preț 

cu/TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

Carne de vită calitatea 1 2 821,582 kg 87,45 104,95 246 747,35 296 125,03

Total -246 747,35 -296 125,03

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prin adresarea nr. 20/09 din 20.09.2022, Furnizorul Produse de Familie SRL ne informează  despre imposibilitatea 
onorării obligațiunilor contractuale ce țin de livrarea Cărnii  de vită calitatea 1 la prețurile contractate. Din cauza 
creșterii fără precedent a prețului hranei pentru animale, a resurselor energetice, inclusiv și a indicelui de inflație pe 
parcursul realizării contractului, s-a creat un moment nefavorabil  atît  pentru  furnizorii de produse alimentare, cît și 
pentru producătorii autohtoni care nu pot satisfice cererea pieții naționale, în  asigurarea cu produse alimentare de 
origine animală la prețuri avantajoase.

Astfel, furnizorul Produse de Familie SRL ne aduce la cunoștință despre incapacitatea de a-și onora obligațiunile con-
tractuale la prețurile contractate și la siguranța livrărilor pînă la finele anului curent. 

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu pct. pct. 7, 8 ale contractului sus-menționat, se rezoluționează contrac-
tul nr. 65 din 20.12.2021 pentru cantitatea rămasă nelivrată, în valoare  de 296 125,03 lei, inclusiv TVA

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind rezilierea  contractului În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de 
achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind rezoluțiunea contractului de achiziție nr. 65 
din 20.12.2021. 

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asoci-
ere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA

Produse de Familie SRL
autohton
1
07.10.2022

-246 747,35

-296 125,03

.

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. ____4M_____ din __ 03 Octombrie 2022 __

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ciorescu

Localitate Comuna Ciorescu, mun. Chișinău
IDNO 1007601010437
Adresa MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon 0-22-45-68-72
Număr de fax 0-22-45-63-44
E-mail primaria_ciorescu@mail.ru  
Adresa de internet
Persoana de contact Bostan Natalia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă  
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1641834600463
Data deschiderii ofertelor 31.01.2022
Nr. BAP  Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1641834600463
Data publicării în BAP 10.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene priv-
ind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul re-
spectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

1.

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați] Buget Local

mailto:primaria_ciorescu@mail.ru
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Data deciziei de atribuire a contractului 23 Februarie 2022

Operatorului economic câștigător  CREDOPRIM S.R.L.

Date de contact ale  operatorului economic IV. MD-2020, mun.Chișinău, Stefan cel Mare 
81A, / Telefon: 069043575;  

e-mail: credoprim@mail.ru   
Nr. contract de achiziție 32

Data contract de achiziție 07 Martie 2022

Valoarea contractului de achiziție 508 320,00 lei
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2022

Termen de execuție 31 Decembrie 2022

2. 

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului 23 Februarie 2022

Operatorului economic câștigător  Casa de Comerț VITA S.R.L.

Date de contact ale  operatorului economic V. MD-2068, mun. Chișinău,  str. Mesager 16 /

VI. Telefon: 068288600; 

e-mail: svt@vitacom.md  
Nr. contract de achiziție 33

Data contract de achiziție 07 Martie 2022

Valoarea contractului de achiziție 58 486,80 lei
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2022

Termen de execuție 31 Decembrie 2022

3. 

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6

mailto:credoprim@mail.ru
mailto:svt@vitacom.md
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Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului 23 Februarie 2022

Operatorului economic câștigător Delmix Prim S.R.L.

Date de contact ale  operatorului economic VII. MD-2044,   mun. Chişinău, str. Titulescu 39, 
ap. 4, 

VIII. Telefon: 067300457; 

e-mail: alexbev@mail.ru   
Nr. contract de achiziție 34

Data contract de achiziție 07 Martie 2022

Valoarea contractului de achiziție 155 438,56 lei
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2022

Termen de execuție 31 Decembrie 2022

4. 

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului 23 Februarie 2022

Operatorului economic cîștigător SC Villa Prodotti S.R.L.

Date de contact ale  operatorului economic MD-2019, mun. Chișinău, str. Bacioii Noi, nr.  19

022-84-63-33, 060885999, 060882288

e-mail: villaprodotti@mail.ru
Nr. contract de achiziție 35

mailto:alexbev@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
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Data contract de achiziție 07 Martie 2022

Valoarea contractului de achiziție 420 705,60 lei
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2022

Termen de execuție 31 Decembrie 2022

5. 

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați] Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului 23 Februarie 2022

Operatorului economic câștigător ” AVT Lux Com” S.R.L.

Date de contact ale  operatorului economic MD-2059,  

mun. Chişinău, str. Badiu Vasile, 11

Telefon: 069130527;

e-mail: avtluxcom@mail.ru 
Nr. contract de achiziție 36

Data contract de achiziție 07 Martie 2022

Valoarea contractului de achiziție 116 416,80 lei
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2022

Termen de execuție 31 Decembrie 2022

6. 

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați] Buget Local

mailto:avtluxcom@mail.ru
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Data deciziei de atribuire a contractului 23 Februarie 2022

Operatorului economic câștigător S.C. „ALIM-TOTAL” S.R.L.

Date de contact ale  operatorului economic MD-2012, 

mun.Chișinău, str. Voluntarilor, nr. 15 

0-22-42-21-11; tel. 0-22-42-20-64

e-mail: alim.total@mail.ru
Nr. contract de achiziție 37

Data contract de achiziție 07 Martie 2022

Valoarea contractului de achiziție 353 609,00 lei
Termen de valabilitate 31 Decembrie 2022

Termen de execuție 31 Decembrie 2022

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

1.

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [indicați]

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) şi 4) ale Legii RM nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]

Valoarea modificărilor -219 332,40 lei

[indicați suma]

Informații privind creșterea prețului în urma modificării [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractu-
lui de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și va-
loarea acestora]

Alte informații relevante Contractul nr. 32  din 07 Martie 2022  

2. 

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ presta-
re  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]

mailto:alim.total@mail.ru
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Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) şi 4) ale Legii RM nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor -36 417,00lei

[indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma modifică-
rii

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-
tului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achiziție pu-
blică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

Alte informații relevante Contractul nr. 33  din 07 Martie 2022  
3. 

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) şi 4) ale Legii RM nr. 131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor -106 247,48 lei 

[indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma modifică-
rii

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-
tului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achiziție pu-
blică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

Alte informații relevante Contractul nr. 34  din 07 Martie 2022  

4. 

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
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Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) şi 4) ale Legii RM nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor -278 134,11 lei 

[indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma modi-
ficării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractu-
lui de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achiziție pu-
blică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

Alte informații relevante Contractul nr. 35  din 07 Martie 2022  

5. 

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) şi 4) ale Legii RM nr. 131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor -59 806,80 lei 

[indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma modi-
ficării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractu-
lui de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achiziție pu-
blică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

Alte informații relevante Contractul nr. 36 din 07 Martie 2022  

6. 

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [indicați]
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Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b) şi 4) ale Legii RM nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice

[indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor -224 154,20 lei 

[indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma modificării [se indică dacă se utilizează preţul actualizat al con-

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/
acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora]

Alte informații relevante Contractul nr. 37  din 07 Martie 2022  

IX. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Contractele sus-menționate au fost încheiate pentru achiziționarea produselor alimentare (bunurilor) pe perioada Semes-
trului I al anului 2022. Ca urmare a  frecvenței scăzute a copiilor și a creșterii vertiginoase a prețurilor, a fost luată decizia  
de a diminua cantitatea de produse alimentare nevalorificate și, respectiv, suma contractelor de achiziție a bunurilor – pro-
duse alimentare a contractelor sus-menționate.__________________________________________

X. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a  frecvenței scăzute a copiilor și a creșterii vertiginoase a prețurilor, a fost luată decizia  de a diminua cantita-
tea de produse alimentare nevalorificate și, respectiv, suma contractelor de achiziție a bunurilor – produse alimentare a 
contractelor sus-menționate._____ 

   

XI. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:
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Ca urmare a  frecvenței scăzute a copiilor și a creșterii vertiginoase a prețurilor, a fost luată decizia  de a diminua cantita-
tea de produse alimentare nevalorificate și, respectiv, suma contractelor de achiziție a bunurilor – produse alimentare 
a contractelor sus-menționate.___________________________________________________________________

XII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr.__4M__din _” 30 ”   Septembrie   2022 _ au fost încheiate:

1)  Acordul  Adiţional  privind:  micșorarea Contractului nr. 32  din 07 Martie 2022  cu  219332,40 lei (Două 
sute nouăsprezece mii trei sute treizeci doi lei 40 bani); 

2)   Acordul  Adiţional  privind:  micșorarea Contractului nr. 33  din 07 Martie 2022  cu    36 417,00 lei (Treizeci 
și șase mii patru sute șaptesprezece lei  00 bani);

 

3) Acordul  Adiţional  privind:  micșorarea Contractului nr. 34  din 07 Martie 2022  cu  106247,48 lei (Una 
sută șase mii două sute patruzeci și șapte lei  48 bani);

4) Acordul  Adiţional  privind:  micșorarea Contractului nr. 35  din 07 Martie 2022  cu  278134,11 lei (Două 
sute șaptezeci mii una  sută treizeci și patru lei 11 bani);

5) Acordul  Adiţional  privind:  micșorarea Contractului nr. 36  din 07 Martie 2022  cu  59806,80 lei (Cincizeci 
și nouă mii opt sute șase lei 80 bani);

1) Acordul  Adiţional  privind:  micșorarea Contractului nr. 37  din 07 Martie 2022  cu  224154,20 lei (Două sute 
douăzeci și patru mii una sută cincizeci și patru lei 20 bani).

XIII. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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  

mailto:BAP@tender.gov.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. 3 din 03 OCTOMBRIE 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
IDNO 1006601000543
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
Număr de telefon 022 78-51-58; 022 78-51-60
Număr de fax -
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Vasilii Bodarev, 022 78-51-58; 022 78-51-60

achizitii@dse.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP
Obiectul achiziției Spumogen
Cod CPV 35100000-5
Valoarea estimată a achiziției 300000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  

 

ocds-b3wdp1-MD-1654774551575
Link: 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058052/
Data publicării: 09.06.2022

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri V      Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V    Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

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

Nr. 10 din 29.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL Policontract
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 82

Data:06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 295200,00 lei MDL inclusiv TVA

246000,00 lei MDL fără TVA
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la trezo-

reria MF

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  V

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ pre-
stare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76, alin.7, pct. 2) al Legii privind achizițiile publice 

nr.131/2015

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Micșorarea Contractului nr. 82 din 06.07.2022 cu 
2952,00 lei MDL, după modificare suma totală a con-
tractului va constitui 292248,00  lei MDL inclusiv TVA.

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

Nu a fost modificat.

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 rezultatul procedurii de achiziţie de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1654774551575 din data de 09.06.2022 privind 
achiziţionarea spumogenului, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 82 din 06.07.2022 privind achiziţionarea 
spumogenului în valoare de 295200,00 lei MDL inclusiv TVA, valabil până la 31.12.2022.

Drept urmare, în calitate de Furnizor, operatorul economic SRL „POLICONTRACT”, ne informează prin demersul nr. 
2669 din 13.09.2022 precum că Producătorul livrează spumogenul în butoaie ambalate a câte 220 kg.

În acest context, de către Furnizor au fost livrate 27 de butoie ceea ce constituie 5940 kg creând o diferență de 60 kg 
neajuns pentru executarea integrală a Contractului în caz. 

Drept urmare, a fost examinată situația de către Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice prin Procesul-verbal 
nr. 22 din 27.09.2022 prin care se acceptă solicitarea Furnizorului.

În rezultat, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al IGSU, acceptă modificarea contractului nr. 82 din 
09.06.2022 privind achiziţionarea spumogenului, prin micșorarea acestuia cu suma de 2952,00 lei inclusiv TVA.

Prin prezentul Acord, în contract se efectuează următoarele modificări:

1. La pct. 3 subpct. 3.2 sintagma „295200,00 (două sute nouăzeci și cinci mii două sute) lei 00 bani MDL” se substituie cu 
sintagma „292248,00 (două sute nouăzeci și două mii două sute patruzeci și opt) lei 00 bani MDL”.

2. Anexa nr. 1 a contractului nr. 82 din 09.06.2022 se substituie cu anexa nr. 1 a prezentului Acord.

3. În Anexa nr. 2 a contractului nr. 82 din 09.06.2022 sintagma „Butoaie de 200 kg” se substituie cu sintagma „Butoaie 
de 220 kg”.
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În calitate de Furnizor, operatorul economic SRL „POLICONTRACT”, ne informează prin demersul nr. 2669 din 
13.09.2022 precum că Producătorul livrează spumogenul în butoaie ambalate a câte 220 kg.

Astfel, de către Furnizor au fost livrate 27 de butoaie, ceea ce constituie 5940 kg creând o diferență de 60 kg neajuns 
pentru executarea integrală a Contractului în caz. 

Drept urmare, a fost examinată situația de către Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice prin Procesul-verbal 
nr. 22 din 27.09.2022 prin care se acceptă solicitarea Furnizorului de a micșora cantitatea de spumogen contractată 
având în vederea ambalajul Producătorului.

În rezultat, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al IGSU, acceptă modificarea contractului nr. 82 din 
09.06.2022 privind achiziţionarea spumogenului, prin micșorarea acestuia cu suma de 2952,00 lei inclusiv TVA.

____________________________________________________________________________________Rezultatele 
examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 22 din 03.10.2022 a fost înche-
iat Acordul adiţional privind micșorarea valorii totale a contractului inițial, după cum urmează:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
SRL „Policontract” 112 03.10.2022 243540,00 292248,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții prin licitație publică

nr. 13 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 transfer date și menținere a sistemului WAN MAI
Cod CPV 64200000-8
Valoarea estimată a achiziției 2 264 166,66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  MD-1639128559720
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048449/

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 10.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii 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

12.01.2022

Denumirea operatorului economic “Moldtelecom” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:16

Data: 27.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 365 916,70

Inclusiv TVA: 2 839 100,00
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-1639128559720
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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 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:

Conducându-se de prevederile art.47 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice a fost încheiat Contractul nr.16 
din 27.01.2022 de achiziţionare a serviciilor de transfer date și menținere a sistemului WAN MAI, în valoare de 2839 100,00 
lei, inclusive TVA.

Urmare analizei efectuate de către SF a STI, informaţiei comunicate de raportor – DGTIC a STI (raportul din03.10.2022) 
şi deciziei GLAP al STI, se impune diminuarea valorii contractuale cu ajustarea acesteia la suma de 2 664 100,00 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.16 din 27.01.2022

Luînd în considerare că, pe parcursul anului 2022, unele locații au fost suspendate din motiv că nu erau utilizate, iar 
altele au fost conectate pe parcursul anului, nu au fost consumate pe deplin serviciile de transfer date și menținere a 
sistemului WAN MAI și nu va fi utilizată toată suma bugetată pentru 219 locații. Astfel, pînă în luna august curent au 
fost utilizati doar 1 692 177,06 lei, iar necesarul acoperirii cheltuielilor pînă la finele anului sunt de circa 971 922,00 lei, 
cu înregistrarea diferenței în sumă de 175 000,00 lei.

Prin urmare, valoarea Contractului Nr. 16 din ”27” ianuarie 2022 de achiziţionare a serviciilor de transfer date și men-
ținere a sistemului WAN MAI se micșorează cu suma de 175000,00 (una sută șaptezeci și cinci mii lei 00 bani) lei MD.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.28 din 03.10.2022 s-a 
decis încheierea Acordului adiţional de micșorare a Contractului Nr.16 din 27.01.2022 de achiziţionare a serviciilor de 
transfer date și menținere a sistemului WAN MAI cu suma de 175 000,00 (una sută șaptezeci și cinci 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 145 
833,33

175 
000,00
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ANUNȚ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr.1 din 03.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SpitalulDermatologie și Maladii Comunicabile
Localitate mun.Chișinău, or.Codru
IDNO 1003600151517
Adresa str. Costiujeni, 5/1 
Număr de telefon 0-22-79-41-12 
Număr de fax 0-22-79-44-99
E-mail imspsdmc@mail.ru 
Adresa de internet www.sdmc.md
Persoana de contact Cebuc Alexandru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 349 784,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21045771
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1634900668719

Data publicării anunțului de participare Data publicării:26.10.2021
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 contractele de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 01 decembrie 2021

Denumirea operatorului economic ”Lapmol” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:5

Data:10.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 368814,81 

Inclusiv TVA:402820,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Conform graficului din contract

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

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634900668719
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Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Legea privind Achizițiile Publice nr.131 din 03.07.2015, art.76 

alin.7, pct.1, lit.a,b,c. 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice

-Nu se aplică

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:  

1. Se majorează suma contractului (402820,00 lei cu TVA) cu 10065,00 lei cu TVA MD, ceea ce constitue 15% din va-
loarea bunurilor contractante.

2. Specificația bunurilor ce se majorează:      

Nr. Denumirea bunurilor şi/sau a 
serviciilor

Unitatea 
de mă-

sură

Cantitatea 
majorată

Preţ unitar (fără 
TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma 
fara TVA

Suma cu 
TVA

1 Lapte de vaci pasterizat 1,5%, 1L Litru 915 10,19 11,00 9323,85 10065,00

9323,85 10065,00

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:                                                În urma 
desfășurării procedurii de achiziții publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1634900668719    din 16.11.2021, conform 
deciziei de atribuire a contractului de achiziție nr. 21045771/2 din 01.12.2021 a fost atribuit contractul nr.5 din 
10.12.2022 agentului economic ”Lapmol”SRL privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022 în 
sumă totală de 402820,00 lei cu TVA. În procesul livrării bunurilor (Lapte de vaci pasterizat 1,5%, 1L), a apărut ne-
cesitatea stringentă de a majora contractul cu 10065,00 lei cu TVA, deoarece d-na Clocia Ina magazineră în blocului 
alimentar informează că laptele este în insuficiență, deoarece o mare parte se distribuie la colaboratorii spitalului 
pentru condiții nocive practic 10-14 litri zilnic conform contractului colectiv de muncă. În baza celor expuse mai 
sus, grupul de lucru a hotărât de a încheia acord adițional între IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunica-
bile și ”Lapmol”SRL pe motiv de aproviziona instituția cu bunul menționat mai sus, totodată sumă totală a contrac-
tului se va majora cu 10065,00 lei cu TVA conform tabelului din capitolul V, pct. nr.2 menționat mai sus, ceea ce nu 
depășește 15%. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins: Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, 
se stabilește în lei moldovenești și constituie 402820,00 lei cu TVA după majorare 412885,00 (Patru sute doisprezece 
mii opt sute optzeci și cinci lei, 00 bani).

              

V. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis încheierea acordurilor adiţio-
nale privind majorarea sumei și a cantităților.

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

”Lapmol”SRL 9323,85 10065,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 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 15300000-1 - Fructe, legume şi produse conexe

Cod CPV 15300000-1

Valoarea estimată a achiziției 200000.00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din ca-
drul portalului guvernamental www.mtender.
gov.md)  

Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1639381257212

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048555/lot/11544096/

Data publicării anunțului de participare 13.12.2021

Data (datele) și referința (referințele) pu-
blicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (pro-
iectele) 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
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639381257212
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

30.12.2021

Denumirea operatorului economic Lovis Angro  SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:5

Data:10.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:166222.22

Inclusiv TVA:179520.00

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 contractantul 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 achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea aces-
tora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Grupul de lucru a decis micsorarea contractului nr 5 din 10.01.2022  cu suma de 88159.67 lei din motivul soldului 
ramas  pe contract. Dupa micsorare suma contractului va constitui 91360.33 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 5 din 10.01.2022  cu suma de 88159.67 lei din motivul soldului ramas  pe 
contract. Dupa micsorare suma contractului va constitui 91360.33 lei.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__8__din 06.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractului nr 5 din 10.01.2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
 Lovis Angro SRL 8 06.09.2022 73466.39 88159.67 

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. 16 din 5 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000473
Adresa Str. Gheorghe Asachi, 65A
Număr de telefon 022-73-93-68
Număr de fax 022-73-93-68
E-mail oficial achizitii@igc.gov.md
Adresa de internet www.carabinier.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Asea Indiuhova

achizitii@igc.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor 

de transport auto care se află în perioada de garanție
Cod CPV 50100000-6
Valoarea estimată a achiziției 408 333,33 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1643615674264
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1643615674264?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 31.01.2022
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)

Nu necesită

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii
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/ 
acordului-cadru

17.02.2021

Denumirea operatorului economic ,,DAAC-Hermes” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 22 - SR

Data: 22 februarie 2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 349 254,16
Inclusiv TVA: 419 105,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție Pe parcursul anului 2022, la solicitarea Beneficiarului/

Cumpărătorului

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  cu 73 502,00 lei (șaptezeci 
și trei mii cinci sute doi) lei 00 bani, inclusiv TVA.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (5) și (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice.

Pct. 12.2. din Contract, potrivit căruia ,,Părțile con-
tractante au dreptul, pe durate îndeplinirii contractului, 
să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin 
acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractu-
lui. Modificările și completările la prezentul Contract sânt 
valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și 
au fost semnate de ambele Părți ”.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Prețurile nu se modifică.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a avut loc.

Alte informații relevante Nu sunt.

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare desfășurării procedurii de achiziție publice prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-
MD-1643615674264 privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport auto 
care se află în perioada de garanție, pentru lotul nr. 1 a fost adjudecat contractul nr. 22-SR din 22 februarie 2022, ofer-
tantului „DAAC-Hermes” SA, după cum urmează:

Cod 
CPV

Denumirea serviciilor U/M Can-
ti-ta-
tea

Preț unitar (fără TVA) Preț unitar 
(cu TVA)

Suma, fără 
TVA

Suma, cu 
TVA

1 2 3 4 5 6 7 8
Lot. 1: Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport auto care se află în perioada de garanție, de  

             model Dacia și Ford

50100

000-6

Servicii de deservire tehnică și repa-
rație a mijloacelor de transport auto 
care se află în perioada de garanție, de 
model Dacia Logan, anul fabricării 
2020

Serviciu 1

Potrivit prețurilor menționate pentru fi-
ecare serviciu și piesă indicată în Anexa 
nr. 4

139 945,83

79 823,33

129 485,00 155 382,00

Servicii de deservire tehnică și repa-
rație a mijloacelor de transport auto 
care se află în perioada de garanție, de 
model Dacia Duster, anul fabricării 
2020 

Serviciu 1 167 935,00

Servicii de deservire tehnică și repara-
ție a mijloacelor de transport auto care 
se află în perioada de garanție, de mo-
del Ford Transit, anul fabricării 2021

Serviciu 1 95 788,00

Total Lot. 1: 349 
254,16 419 105,00

Termenul de prestare a serviciilor contractate fiind: pe parcursul anului 2022, la solicitarea Beneficiarului/Cumpărăto-
rului, iar termenul de valabilitate a contractului fiind până la ,,31.12.2022”.
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IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ca urmare a analizei volumului serviciilor de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport auto care se află 
în perioada de garanție, de modele Dacia și Ford, achiziționate în temeiul contractului nr. 22-SR din 22 februarie 2022 
și recepționate pe parcursul a 8 luni ale anului 2022, s-a stabilit că, din suma contractată de 419 105,00 lei, inclusiv 
TVA, s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 145 603,00 lei, inclusiv TVA. Totodată, până la finele anului cu-
rent este planificată recepționarea serviciilor prenotate în sumă de 200 000,00 lei.

Reieșind din cele expuse supra, precum și în vederea utilizării eficiente a banilor publici și minimalizării riscurilor auto-
rității contractante s-a decis, încheierea unui acord adițional de micșorare cu 73 502,00 lei  a sumei contractate, astfel 
încât să corespundă necesităților de facto a Inspectoratului General de Carabinieri, după cum urmează:

- la poziția „Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport auto care se află în perioada de garan-
ție, de model Dacia Logan, anul fabricării 2020”, suma fără TVA se va micșora cu 18 928,33 lei și cu 22 714,00 lei, 
inclusiv TVA.

- la poziția „Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport auto care se află în perioada de garan-
ție, de model Dacia Duster, anul fabricării 2020”, suma fără TVA se va micșora cu 42 323,33 lei și  cu 50 788,00 lei, 
inclusiv TVA.

V. Rezultatele examinării:

  În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind modificarea prin micșorare a sumei contractului nr. 22-SR din 22 februarie 2022 privind 
achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport auto care se află în perioada de 
garanție, încheiat cu SA „DAAC-Hermes”, după cum urmează:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asoci-
ere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)

Inclusiv 
TVA

„Valmatex Com-
pany” SRL

Cu capital autohton N r . 
10

5 octombrie 
2022 61 251,66 73 502,00

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. 16 din 30 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
Localitate s. Tohatin, mun. Chişinău
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ştefan cel Mare 1
Număr de telefon 022 387236, 022 387238
Număr de fax 022 387236, 022 387238
E-mail oficial primaria.tohatin@mail.ru
Adresa de internet tohatin.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la gra-
dinița nr. 223 din com. Tohatin

Cod CPV
 

15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 247 900,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654752155733
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654752155733?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 09.06.2022
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)

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

28.06.2022

Denumirea operatorului economic I.I. “PROZOROVSKI LILIAN”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 42

Data: 05.07.2022

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654752155733
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5630,33

Inclusiv TVA: 6731,96

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 20.07.2022-30.09.2022
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

28.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL ALIM TOTAL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 43
Data: 05.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 62531,73

Inclusiv TVA: 69929,05

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 20.07.2022-30.09.2022

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

28.06.2022

Denumirea operatorului economic AVT LUX COM

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 39
Data: 05.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 28412,50

Inclusiv TVA: 34095,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 20.07.2022-30.09.2022

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]



181

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

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

28.06.2022

Denumirea operatorului economic SC ”VILLAPRODOTTI”

S.R.L.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:41
Data: 05.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 44650,00

Inclusiv TVA: 53580,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 20.07.2022-30.09.2022

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

28.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL Lapmol.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:40
Data: 05.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 76002,15

Inclusiv TVA: 82655,20

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 20.07.2022-30.09.2022

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 Legea 131/2015 
Decizia grupului de lucru

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului:
Nr. 42 cu 2933,23 lei inclusiv TVA ;
Nr.43 cu 29575,35 lei inclusiv TVA;
Nr.39 cu 10228,50 lei inclusiv TVA;
Nr.41 cu 18832,53 lei inclusiv TVA
Nr.40 cu 26029,79 lei inclusiv TVA

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

Nu este cazul

Alte informații relevante
 



182

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8528 OCTOMBRIE 2022, VINERI

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 05.07.2022 au fost încheiat contractele nr. 42, nr. 43, nr. 39, nr. 41 și nr. 40, ca urmare a procedurii de achiziție 
COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654752155733 din 09.06.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. III 
al anului 2022 la grădinița nr. 223 din com. Tohatin.

Se micșorează suma contractului nr.42 din 05.07.2022 cu 2933,23 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va consti-
tui 3798,73 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 43 din 05.07.2022 cu 29575,35 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 40353,70 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 39 din 05.07.2022 cu 10228,50 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 23866,50 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 41 din 05.07.2022 cu 18832,53 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 34747,47 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 40 din 05.07.2022 cu 26029,79 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 56625,41 lei inclusiv TVA..

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 05.07.2022 au fost încheiat contractele nr. 42, nr. 43, nr. 39, nr. 41 și nr. 40, ca urmare a procedurii de achiziție 
COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654752155733 din 09.06.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. III 
al anului 2022 la grădinița nr. 223 din com. Tohatin.

Avînd în vedere că frecvența zilnică a copiilor la instituție variază nu a fost necesară procurarea a cantității totale conform 
contractelor, deoarece comanda de produse alimentare s-a făcut conform necesităților, de aici apare necesitatea micșoră-
rii valorii contractului.

Astfel, 

Se micșorează suma contractului nr.42 din 05.07.2022 cu 2933,23 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va consti-
tui 3798,73 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 43 din 05.07.2022 cu 29575,35 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 40353,70 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 39 din 05.07.2022 cu 10228,50 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 23866,50 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 41 din 05.07.2022 cu 18832,53 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 34747,47 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr. 40 din 05.07.2022 cu 26029,79 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 56625,41 lei inclusiv TVA.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.18 din 30.09.2022 a fost 
încheiate acorduri adiţional privind micșorarea  contractului.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA
I.I. “PROZOROVSKI LILIAN” 1 30.09.2022 2666,57 2933,23
SRL ALIM TOTAL 1 30.09.2022 25717,70 29575,35
AVT LUX COM 1 30.09.2022 8523,75 10228,50

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654752155733
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654752155733
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SC”VILLAPRODOTTI”S.R.L. 1 30.09.2022 15693,78 18832,53
SRL Lapmol 1 30.09.2022 24101,66 26029,79

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 rezoluțiunea unilaterală a contractului 
de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/ 002 din 04 octombrie 2022

„Zahăr pentru anul 2022”

I. 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 022 - 409 -717
Număr de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Cererea Ofertelor de Prețuri  
Obiectul achiziției Zahăr pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 453 703,70 lei

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

Nr:        ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
Link::https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1644412753577?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 09.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în JOUE privind proiectul  la care 
se referă anunț

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru R Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție 28.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL ,,Delmix - Prim”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 3 COP
Data: 09.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 452 900,00 lei
Inclusiv TVA: 489 132,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577?tab=contract-notice
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiune parțială unilaterală a contractului  

Temeiul juridic

Pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 3COP din 09.03.2022 „păr-
țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină 
asupra, modificării clauzelor contractului, numai în cazul apariției unor cir-
cumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”.

Pct. 8.2 lit. a) al Contractului de achiziții publice nr. 3COP din 09.03.2022 
„Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către Cumpărător în caz 
de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract”.

Art. 917 alin. (1) din Codul Civil al RM „creditorul are dreptul la rezoluțiune 
în caz de neexecutare a obligației contractuale dacă i-a acordat debitorului, 
prin notificare, un termen suplimentar rezonabil pentru executare, iar debi-
torul nu a executat în acest termen”;

Creșterea prețului în urma modificării 
- -

Modificarea anterioară a contractului 
de achiziții publice -

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte:

Nr.

lot
Denumirea bunu-

rilor
Cantita-

tea

Preţul unitar, lei Suma totală, lei
Termen de 

livrare Fără 
TVA

Cu 
TVA Fără TVA Cu TVA

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Zahăr  
Cod CPV: 15831000-2

35 000 
kg 12,94 13,98 452 900,00 

lei
489 132,00 

lei
m

ar
ti

e 
- n

oi
em

br
ie

 2
02

2 
/

D
ep

oz
it

 A
N

P 
m

un
. C

hi
și

nă
u,

 
st

r. 
Pe

tr
ic

an
i 8

8
Specificaţia Tehnică:  Zahăr tos din sfeclă de zahăr. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate mi-
nim 6 luni de la data livrării. HG nr.520 din 23.06.2010.

Livrarea: La solicitare în intervalul martie - noiembrie 2022. Timpul de livrare: luni-vineri ora 8:00-16:00. Adre-
sa: mun. Chișinău, str. Petricani 88.

Producătorul – Sudzucker Moldova SRL; Solicitant – ICS Moldova Zahăr SRL. 

Ţara de origine – Republica Moldova, Diverse.

TOTAL
452 900,00 

lei
489 132,00 

lei

După:

Lotul  „Zahăr”

Conform 
contractului

Cantitate 
livrată

Conform mo-
dificării

Suma conform contractu-
lui per lot, lei

Sumă achitată, 

lei cu TVA

Suma după modificare

 per lot, lei  

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

35 000 kg 2 556 kg - 32 444 kg 452 900,00 489 132,00 35 722,32 - 419 823,78 - 453 409,68

Total suma rezoluționată - 419 823,78 - 453 409,68
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Achitat 33 076,22 35 722,32

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 15.08.2022, SRL „Delmix-Prim” a înaintat demersul nr. 120/2022, prin care aduce la cunoștința Grupului de 
lucru că se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile asumate prin Contractul nr. 3 COP din 09.03.2022 
și solicită rezoluțiunea contractului, din motivul creșterii prețurilor medii de achiziționare a zahărului de la 13 lei per 
kg la 21 lei per kg, fapt ce atrage pierderi financiare colosale pentru întreprinderea sa.

Analizând argumentele descrise în demersul menționat, Administrația Națională a Penitenciarelor, a emis răspuns, 
prin care a informat SRL „Delmix-Prim” că, potrivit prevederilor art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, operatorul econo-
mic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul 
stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea 
operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.

Suplimentar, s-a comunicat că, potrivit prevederilor art. 76 alin. (7) din Legea 131/2015, contractele de achiziții pu-
blice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, însă cu condiția că 
modificarea nu afectează natura generală a contractului sau esența ofertei.

Totodată, volatilitatea prețurilor nu constituie un impediment justificator care ar exonera operatorul economic de la 
executarea obligațiilor contractuale, or, la data încheierii contractului, SRL „Delmix-Prim” urma să se asigure că dis-
pune de întregul stoc de bunuri ofertate pentru achiziționare, la data semnării respectivului contract. Prin urmare, 
raportând la prezentul caz cele invocate, nu se poate aprecia că modificarea propusă a devenit necesară urmare a 
unor circumstanțe pe care un operator economic ce acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă. Or, prevede-
rile pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 3 COP din 09.03.2022, expres statuează că „părțile contractante au 
dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, 
numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut 
fi prevăzute la data încheierii contractului”. 

Ulterior, în legătură cu sistarea livrărilor din partea operatorului economic, prin scrisoarea nr. 5/3 – 2752 din 25.08.2022, 
ANP a solicitat să se execute clauzele contractuale și să fie reluate livrările, în termen de 3 zile din data recepționării 
înștiințării respective. Operatorul economic nu a dat curs notificării autorității contractante, respectiv, grupul de lucru 
a decis rezoluțiunea unilaterală a contractului, cu informarea ulterioară a agentul economic prin scrisoarea nr. 5/3 – 
2847 din 06.09.2022 și reținerea garanției de bună execuție.

La data de 07.09.2022 prin demersul nr. 158/2022, SRL „Delmix-Prim” garantează livrarea bunului și asumarea angaja-
mentelor contractuale, fapt confirmat prin factura fiscală din 12.09.2022 (livrarea unei cantități de 1500 kg). 

La următoarele solicitări efectuate de către AC pentru a livra cantitatea restantă de 32 444 kg zahăr, operatorul eco-
nomic nu a dat curs, respectiv, livrările bunului achiziționat în baza Contractului nr. 3 COP din 09.03.2022, nu au fost 
reluate.

 În consecință, grupul de lucru este în drept să declare rezoluțiunea unilaterală a contractului în temeiul pct. 8.2 lit. a) 
din Contract, fiind respectată procedura prevăzută la pct. 8.4 din Contract.

VII. Rezultatele examinării:

1.  În baza deciziei grupului de lucru privind rezoluțiunea unilaterală a contractului 
 de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644412753577/ 003 din 03 octombrie 2022 a fost rezoluționat unilateral contrac-
tul nr.    3 COP din 09.03.2022 de achiziționare a  „Zahărului” pentru cantitatea rămasă de 32 444 kg;

Denumire operator 
economic

Nr. și data declarației de 
rezoluțiune unilaterală

Valoarea modificărilor
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Delmix- Prim” 1DR/3COP din 04.10.2022 - 419 823,78 lei - 453 409,68 lei

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644412753577
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13   din   30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Localitate Or.Briceni

IDNO 1009601000131

Adresa Str. Stefan cel Mare 38

Număr de telefon 0247-2-29-08

Număr de fax 0247-2-26-68

E-mail oficial contabilitateadierctia@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danilova Olga 060560138

0247-2-29-08
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare inclusiv ecologice pen-
tru institutiile DITS Briceni

Cod CPV 158000000-6

Valoarea estimată a achiziției 1813427.00  lei fara TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21060699

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1658919440497

Data publicării anunțului de participare 27.07.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat +    Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

 

Denumirea operatorului economic CC Universalcoop Briceni

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919440497
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:84

Data:30.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 243060.00 lei

Inclusiv TVA: 303825.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  +
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76 alin.7 subpunct 4 Legea Nr 131 din 30.07.2015

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)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclu-
siv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu 
ajung banii pentru inregistrarea contractelor.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclu-
siv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu 
ajung banii pentru inregistrarea contractelor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 
12.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe produsele alimentare

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

CC Universalco-
op briceni

Nr.84 30.08.2022 -243060.00 -303825.00

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

Nr. 47/1 din 30 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600001506
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon 022-23-78-61
Număr de fax (022) 23-85-04
E-mail oficial rectorat@adm.utm.md 
Adresa de internet https://www.utm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Esenia Turchin, 078809708, 

esenia.turchin@adm.utm.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □  

Altele: 
Obiectul achiziției Echipament IT
Cod CPV 30200000-1
Valoarea estimată a achiziției 2.852.200,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637828544124 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637828544124 

Data publicării anunțului de participare 25 noiembrie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene 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 □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □  

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □

Alte surse: Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

Decizia de atribuire a contractului de achiziție       nr. 47 din 21 
aprilie 2022

Denumirea operatorului economic “ACCENT ELECTRONIC” SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 11
Data: 24 mai 2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 1.121.333,33 lei
Inclusiv TVA: 1.345.600,00 lei

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 120 zile calendaristice după  semnarea contractului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de livrare  □

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

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Punctele 
contractu-

ale

Înainte de modificare După modificare

pct. 2.1

Livrarea bunurilor se efectuează de către 
Furnizor în decurs de 120 zile calendaristice 
după semnarea contractului de către am-
bele părți.

Livrarea bunurilor se efectuează de către Furnizor în 
decurs de 154 zile calendaristice după semnarea con-
tractului de către ambele părți.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

      În legătură cu impunerea mai multor sancțiuni de către Uniunea Europeană față de Federația Rusă, printre care 
și exporturile de anumite produse și tehnologii, sub incidența cărora cad și bunurile care urmează a fi livrate în 
baza contractului nr. 11 din 24.05.2022, nu s-a respectat termentul de livrare. Deasemenea a apărut necesitatea din 
partea producătorilor de a efectua verificări în privința întregului lanț de livrare, pînă la destinatarul final, pentru 
a se asigura că bunurile nu vor ajunge în Federația Rusă. Aceste verificări durează în timp și duc la extinderea ne-
prevăzută a trermenului de livrare a bunurilor în Republica Moldova.

V. Rezultatele examinării:

În baza Deciziei Grupului de Lucrur de modificare a contractului de achiziție  nr. 11 din 24 mai 2022 a fost încheiat 
acordul adiţional nr. 1 din 30 septembrie 2022 privind modificarea termenului de livrare a bunurilor contractate în 
baza contractului nr. 11 din 24 mai 2022, privind achiziția Echipamentului IT.

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. ___ din  05.10.2022

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 Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiți-

onat
Cod CPV 98300000-6
Valoarea estimată a achiziției 250 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654239631578
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654239631578

Data publicării anunțului de participare 03.06.2022
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 X      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    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

04.07.2022

Denumirea operatorului economic CLIMATSISTEM SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 120
Data: 12.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 200 500,00
Inclusiv TVA: 240 600,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție În termen de 60 zile din data înregistrării contractului la 

Trezoreria de Stat a MF.
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  □
Rezilierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic art. 76, alin. (7), pct. 2) lit. a, b, din Legea 131/2015 privind achizițiile 
publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 1 800,00 lei inclusiv TVA.

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)

Prestarea serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat.

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 achizițiile publice și anume „atunci când sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

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

 b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

În urma prestării serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat s-a constatat că valoarea serviciilor 
prestate constituie 238 800,00 lei inclusiv TVA, adică cu 1 800,00 lei mai puțin decât suma contractată.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind micșorarea contractului nr. 120 din 12.07.2022 cu suma:

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

CLIMATSISTEM SRL - 1 500,00 - 1 800,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 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. 1 din 05.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 10076010096025
Adresa Str. Teilor, 10
Număr de telefon 022 76 75 75
Număr de fax 022 76 75 75
E-mail pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială www.botanica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ionaș Natalia; tel: 060688775; nionash@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Reparația pasajului subteran din bd. Dacia intersecție 

cu bd. Traian, sectorul Botanica, mun. Chișinău
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 7781459,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-1651059487128
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055704/ 

Data publicării anunțului de participare 27.04.2022
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)

Nu este cazul

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 Uni-
unii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Nr. 10 din 07.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Atractiv Invest”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 73

Data: 28.06.2022

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055704/lot/11571261/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055704/lot/11571261/
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651059487128
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055704/
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6896753,47
Inclusiv TVA: 8276104,16

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 18 luni

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice de 

lucrări. Art. 76, alin. (7), pct. 1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Creșterea valorii contractului se datorează identificării vo-

lumelor de lucrări suplimentare.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) Nu este cazul

Alte informații relevante Nu sunt
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Din lucrările contractate fac parte lucrări de reparație a pasajului subteran de la intersecția bd. Dacia cu bd. Decebal-Traian, 
inclusiv scările de acces, pardoseala, pereții tavanul, iluminatul decorativ și montarea sistemei de supraveghere tehnică. 
Totodată sunt prevăzute lucrări de amenajare a teritoriului adiacent pasajului și iluminarea stradală a acestui teritoriu.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul decapării stratului de asfalt, sa constatat că grosimea acestui variază de la 10 cm la 36 cm, fapt ce se 
datorează aplicării repetate a asfaltului și reparații frecvente în zonele unde acesta prezenta tasări. Totodată, pentru 
amenajarea teritoriului conform cerințelor proiectului, este necesar de ajustat cotele de nivel ale terenului prin lucrări de 
excavare a surplusului de sol.

Astfel, în urma celor constatărilor de mai sus, a apărut necesitatea de a ajusta volumele de lucrări la situația reală a șant-
ierului, volume confirmate de autorul de proiect prin actul de constatare a volumelor reale. 

III. Rezultatele examinării:

A încheia Acord Adițional nr. 1/108 din data: 05.09.2022 privind modificarea prevederilor pct. 3.1. din contract. 

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„Atractiv Invest” SRL 1/108 05.10.2022 523 277,29 627 932,75
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

nr._______din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600023242

Adresa MD – 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 
134

Număr de telefon/fax +37322251213, +37322251233, +37322224290
E-mail cancelaria@posta.md
Pagina web oficială www.posta.md

Persoana de contact Natalia Borozan, secretara grupului de lucru, 022-251-
234, natalia.borozan@posta.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

-Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

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

S-au efectuat 5 proceduri de achiziție (2 COP și 2 Licitații 
deschise, 1 negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare) pentru achiziționarea materialelor 
de construcții, în urma cărora nu s-a reușit contractarea 
pentru toate loturile.

Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/
acordului-cadru 

Bunuri □  

Servicii □

Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV Materiale de construcție; 44110000-4
Anunțul de participare Nr.: 53

Data publicării: 03.10.2022
Link: https://www.posta.md/ro/page/arhiva-wyo30eic4h 

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: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0

http://www.posta.md
https://www.posta.md/ro/page/arhiva-wyo30eic4h
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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. 
120 din 12.10.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.A. “Supraten” 
IDNO 1003600005791
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagi-
na web oficială)

Grigore Cojocari –  +373 22 268 000, Republica Moldova, 
or. Chișinău, str. Petricani, 84 , www.supraten.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 □      

Notă: Entitatea contractantă nu dispune de informația (documente justificative) cu privire la rândul 4-6.  

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor/ser-
viciilor/lucrărilor Cod CPV Cantitatea/ unitatea 

de măsură
Numărul și data 

contractului
Suma, inclusiv TVA, 

Lei

Materiale de construcție 44110000-4 1 356 866,15
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 Eu-
ropene 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

 

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

Nr.192A din 26.10.2022

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga nr. 4
Număr de telefon/fax 022 431 844 / 022 431 205
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact Bogdan Ina, mob. +373 62 161 844
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului 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)

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

□ Bunuri        

	Servicii        

□ Lucrări 
Obiectul de achiziție Servicii de recepționare a apelurilor telefonice
Anunțul de participare Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 57

Data publicării: 22.07.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/
bap/2014/bap_nr_57_3.pdf

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: 1 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

http://www.premierenergydistribution.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 121 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC LIOTELEX SRL

IDNO 1007600042390

Date de contact 

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

022-58-93-98

liotelexot24@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie 	 Da      □ Nu          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

	 Nu      □ Da        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

	 Nu      □ Da        

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare 
pentru atribuirea contractului.

16.799.080,00 MDL fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcon-
tractat unor terți.

N/A

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1

Servicii de recepționare a apelu-
rilor telefonice

79342300-6 1 serv

2s75222 din 
17.10.2022

20.158.896,00

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      

□ 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 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 PARTICIPARE

privind achiziționarea Motorină Euro 5
            (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură

Canti-ta-
tea

Specificarea tehni-
că deplină solici-

tată, standarde de 
referință

Valoarea esti-
mată inclusiv 

TVA,

valuta MDL
LOT 1*

1. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
50 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 2*

2. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
75 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 3*

3. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
100 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 4*

4. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
125 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

LOT 5*

5. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
150 000

litro

SM590-2017

GOST 305-82
**

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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LOT 6*

6. 09134200-9 Motorină Euro 5 Litri
200 000

litri

SM590-2017

GOST 305-82
**

     * Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia pro-
prie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea), trei, patru, cinci sau 
pentru toate șase loturi.

     * Prețurile maxime de referință (comercializare cu amănuntul) stabilite de către Agenția Națională 
pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a preţurilor la produse-
le petroliere la data livrării (emiterii facturii fiscale) în lei, minus reducerea în lei, oferită de operatorul 
economic (furnizor).

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractului 
de vînzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozi-
tele cumpărătorului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerin-
ței

Mod de demonstrare a îndeplinirii crite-
riului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila 

umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al per-
soanelor juridice

Obligatoriu

3. Licența Copia cu aplicarea ștampilei umede a opera-
torului

Obligatoriu

4. Certificatul de conformitate sau 
certificate de inspecție a bunu-
rilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a opera-
torului

Obligatoriu
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5. Confirmarea lipsei datoriilor față 
de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de 
Stat sau declarație de proprie răspundere

Obligatoriu

6. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de plată 15 
zile calendaristice

Obligatoriu

7. Experienţă de lucru în acest do-
meniu

Nu mai puţin de 3 ani Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

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

Nr.

d/o

Denumirea factorului de 
evaluare

Pon-
derea 

(%)
1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor până la:  [data]  17.11.2022  până la:  [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  17.11.2022  pe:  [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică
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31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 002 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  25.10.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul propus per litru, în lei moldovenești (MDL), 
să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Motorină Euro 5”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 15 zile calendaristi-
ce

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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