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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 31.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Numărul de telefon/fax Tel: 022 504021, fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de tele-
fon/e-mail

Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal 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 ac-
cesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP (MTender) şi pe pa-
gina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ ser-

viciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)
Combustibil pentru anul 2023

1

09100000-0

Lotul nr. 1

Benzină

369 600 

litri

Cifra octanică: COR - 
minim 95

Culoare: transparentă, 
limpede

Standard de referinţă: 

SM SR EN 228+A1:2017 
„Carburanți pentru au-
tomobile. Benzină fără 
plumb. Cerințe și meto-
de de încercare”

7 732 032,00

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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2 09100000-0
Lotul nr. 2

Motorină

140 771,74 
litri

Motorină Euro 5

Culoare: transparentă, 
limpede

Standard de referinţă: 

SM EN 590+A1:2017 
„Carburanți pentru au-
tomobile. Motorină. 
Cerințe și metode de în-
cercare”

3 392 599,00

Total 11 124 631,00
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 anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform prevederilor Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice. 

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

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organiza-
ției Mondiale a Comerțului

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

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001; tel./fax: (022) 820652, 820651 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 achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 2 din 31.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

II. Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Numărul de telefon/fax Tel: 022 504021, fax: 022 212259

Adresa de e-mail a autorității contractante asp@asp.gov.md

Pagina web oficială a autorității contractante www.asp.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 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)

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
(MTender) şi pe pagina web a Agenției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(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)

Instituție publică cu autonomie financiară

III. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

Apă potabilă (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 2023

1

41
11

00
00

-3 Lotul nr. 1 
Apă potabilă purificată 

0,5 L 12 600 buc.

Apă potabilă, purificată, sursa din sondă artezi-
ană sau din izvor  (necarbogazoasă, carboga-
zoasă)

Ambalaj: 0,5 L, admis la utilizare ca ambalaj 
pentru lichide alimentare.

Ph: 6.5 - 8.5

Mineralizare: nu mai mare de 0,5 g/l.

Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun. 
Chişinău, str. A.Puşkin, 42, str. A.Puşkin, 47, str. 
M.Viteazul, 11, bloc 1, str. Salcâmilor, 28.

Standarde de referință:

„Normele sanitare privind calitatea apei pota-
bile”, stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Gu-
vernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea 
Sistemului informaţional automatizat „Registrul 
de stat al apelor minerale naturale, potabile şi 
băuturilor nealcoolice îmbuteliate”

63 000,00

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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2

41
11

00
00

-3

Lotul nr. 2  
Apă potabilă purificată 

1,5 L
7 200 buc.

Apă potabilă, purificată, sursa din sondă artezi-
ană sau din izvor  (necarbogazoasă, carboga-
zoasă)

Ambalaj: 1,5 L, admis la utilizare ca ambalaj  
pentru  lichide  alimentare.

Ph: 6.5 - 8.5

Mineralizare: nu mai mare de 0,5 g/l.

Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun. 
Chişinău, str. A.Puşkin, 42.

Standarde de referință:

„Normele sanitare privind calitatea apei pota-
bile”, stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Gu-
vernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea 
Sistemului informaţional automatizat „Registrul 
de stat al apelor minerale naturale, potabile şi 
băuturilor nealcoolice îmbuteliate”

60 480,00

3

41
11

00
00

-3 Lotul nr. 3
Apă potabilă purificată  

19 L 30 000 buc.

Apă potabilă, purificată, sursa din sondă artezi-
ană sau din izvor.

Îmbuteliere: butelie de 19 litri cu mâner produs  
din policarbonat reutilizabil, sigilat cu capac 
termic, admis la utilizare ca ambalaj pentru li-
chide alimentare.

Capac butelie: format din 2 componente (con-
form Regulamentului HG nr. 278/2013) cu sti-
cher igienic (obligatoriu).

Igienizare dozatoare: de două ori pe an, cu 
înlocuirea dozatoarelor ridicate spre igienizare 
şi/sau reparație cu dozatoare identice pentru 
buteliile de 19 L, aflate în gestiunea Agenţiei 
Servicii Publice în cantitate de 300 buc.

Servicii de mentenanță: pe perioada valabi-
lităţii contractului în vigoare (costul serviciilor 
este inclus în costul apei).

Dispunere de utilaj: pentru îmbutelierea şi 
spălarea/igienizarea buteliilor de 19 L.

Dispunere de secție: pentru igienizarea şi re-
pararea dozatoarelor de apă pentru butelii de 
19 L.

Ph: 6.5-8.5.

Mineralizare: nu mai mare de 0,5 g/l.

Fără condiții de gaj pentru butelii

Acces liber la sectorul de producere pentru re-
prezentanții Cumpărătorului.

Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun. 
Chişinău, str. A.Puşkin, 42, precum şi la toate 
subdiviziunile ASP de pe teritoriul Republicii 
Moldova.

Standarde de referință:

„Normele sanitare privind calitatea apei pota-
bile”, stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Gu-
vernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea 
Sistemului informaţional automatizat „Registrul 
de stat al apelor minerale naturale, potabile şi 
băuturilor nealcoolice îmbuteliate”

1 449 900,00

1 573 380,00
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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 
executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 
documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice. 

 
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

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organiza-
ției Mondiale a Comerțului

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

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001; tel./fax: (022) 820652, 820651 e-mail: 
contestatii@ansc.md

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

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

Nr. 1 din 31.10.2022 
 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Exter-
nă (OGP AE)

IDNO 1008601000433

Adresa str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-
2005 mun. Chișinău

Numărul de telefon/fax + 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-47

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.ogpae.gov.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Irina Postolachi

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

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

ogpae@ogpae.gov.md, www.ogpae.gov.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

În vederea executării prevederilor Legii privind achiziţiile 
publice, nr. 131 din 03.07.2015, a Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 
din 20.01.2021, precum şi în scopul implementării Componen-
tei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 şi 
suport pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii”, în confor-
mitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Mol-
dova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), sem-
nat la data de 29 iulie 2020 şi ratificat prin Legea nr. 168/2020, 
în temeiul Statutului Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a 
Programelor de Asistență Externă”, aprobat prin Hotărîrea Gu-
vernului nr. 338 din 03.06.2020.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
lot

Co
d 

CP
V

Denumire Lot Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

1  
33

10
00

00
-1

Computer 
tomograf Bucată 6 Conform descrierii 

anexate
72 000 000
Lei (MDL)

Valoarea estimativă totală: 72 000 000
Lei (MD)

 
 

mailto:ogpae@ogpae.gov.md
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Anexa 1.

Computer tomograf

EMDN CODE Z110306

  Computer Tomograf  (CT) 

Descrierea Computerul Tomograf este utilizat pentru a efectua diagnosticul cu raze X multisecțiuni în spitale.

Scopul utili-
zarii

Scop clinic

Tehnologia tomografiei computerizate este de bază în algoritmii de îngrijire a pacientului  
pentru diferite indicații clinice. Aplicațiile unei unități multifunctionale variază de la imagis-
tica complexă a manifestărilor de infecții precum COVID-19 şi tuberculoza până la afecțiuni 
cardiovasculare, boli pulmonare cronice, traume, complicații ale diabetului, cele mai frec-
vente tipuri de cancer şi alte patologii.

Nivel de uti-
lizare (dacă 
este relevant)

Sistemele CT sunt utilizate în deosebi în secțiile de imagistică ale spitalelor generale raiona-
le şi ale spitalelor specializate.

Prezentare 
generală a 
cerințelor 
funcționale

Sistemul de scanare CT este utilizat ca soluție autonomă completă pentru achiziție, revizu-
ire, afişare, stocare (consola CT şi stație de lucru) şi transfer de imagini în setări cu resurse 
limitate. Acesta constă din: un sistem de raze X, o masă pentru pacient, un portal şi un con-
trol PC. Un generator de raze X de înaltă tensiune furnizează energie tubului de raze X, care 
are un anod rotativ şi este capabil să reziste la sarcini termice mari generate în timpul achizi-
ției cu mai multe detectoare. Portalul include generatorul de raze X, sistemul detector, tubul 
de raze X, colimatoarele şi cadrul rotativ.

Parametrii Specificație minimă necesară

Caracteristică 
multisecțio-
nală

Număr de slice-uri generate/reconstruite ≥128

Numărul fizic de rânduri pe detec-
tor (slices)   ≥64

Detector

FOV - Câmp de vedere (standard), cm ≥50

Lățimea totală a detectorului, axa z, mm ≥38

Secțiune de imagine reconstruită cu valori cuprinse în diapazonul:  
cel puțin 0.625 mm pînă la 10 mm

Timp de rotație standard, uscat, 360 °, secunde  ≤ 0,8

Rezoluție spa-
țială [mm] MTF 
(transfer de 
funcții modu-
late)

0% MTF, lp / cm ≥18

50% MTF, lp / cm ≥8

Rezoluție de 
contrast Indicile rezoluției de contrast 5 mm sau mai puțin,  

(0.3)% CTDI≤ 20 mGy.

Gantry

Înclinație, ° ± 30 (± 5)

Diametru, cm ≥70

Localizarea scanării Laser

X-ray tube

Stocarea de căldură, MHU ≥7

Disiparea termică, kHU / min ≥1000

Durata de viață estimată a tubului ≥200.000 rotațiisau cel puțin 18 
luni
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X-ray genera-
tor

kW  ieșire ≥100

kVp diapazon  80 (±10) pînă la 140  (±10)

mA diapazon 20 (±10) pînă la 600 (±50)

Masă pacient

Interval de miș-
care

Vertical, cm 44 (±5) – 90 (±5)

Longitudinal, cm ≥170

Raza de scanare, cm ≥170

Greutatea pacientului, kg  ≥250

Suport de mână optional

Suport cap pentru imagistică coronară da

Viteza  ≥ 100 mm/secundă

Izocentrarea automată/semi-automată a pacientului da

Doza de ira-
diere

Modularea tehnică a dozei da

Controlul specific al dozelor pediatrice optional

Ging prospectiv ECG (Prospective ECG gating) da

Editare retrospectivă ECG (Retrospective ECG editing) da

Reconstituirea iterativă a imaginii da

Axial cardiac
Doză mică cardiacă (achiziție axială) optional

Corectarea aritmiei optional

Calcularea și 
afișarea dozei

DAP da

Display indice doza CT (CTDI) – volumetric (CTDIvol) și ponderat (CTDIw) – și 
produsul doză-lungime (DLP) și capacitatea de transfera aceste informații în 
fișa examenului

da

Instrumente de optimizare a dozei ar trebui să fie disponibile da

Reconstructia 
imaginei

Reconstituirea FOVs, cm ≥ 50

Reconstituirea imaginii cu dimensiuni 512 x 512

Rata maximă de reconstrucție, (512x512), cadru / sec ≥ 40

Software  
disponibil atît 
pe stația de 
operare, cît 
și pe stația 
post-procesare

Pachet neuro CT (angiografie neuro digitală cu scădere [DSA] CT și CT neuro 
perfuzie). da

Pachet de analiză a structurii vaselor cu măsurare 2-D și 3-D, analiza fluxului 
sanguin cerebral (software angio-CT). da

Perfuzia corporală da

Pachet cardiovascular CT, cu cel putin urmatoarele functii disponibile: calcu-
lul densitatii/cantitatii de calciu in coronare, analiza functionala/anatomica si 
morfologica a sistemului cardiac (coronare si ventricul stang) si software de 
caracterizare a placilor coronare.

da

Pachetul complet de examinare/analiza pulmonară. da

Pachete bronhoscopie virtuală și colonoscopie virtuală. da

Pachet de excludere automată a oaselor da

Protocoale pediatrice da

Tot software-ul ar trebui să fie furnizat pentru procedura de raportare cu dis-
ponibilitatea de export în format DICOM, pdf, rtf pentru a permite transferul 
imaginilor pentru tele-radiologie către fișele medicale electronice, către alte 
unități medicale sau către alte persoane, după cum este stipulat.

da



12

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8704 NOIEMBRIE 2022, VINERI

Sistem de inte-
grare

Trebuie să fie interconectat cu sistemele HIS, RIS și PACS existente sau să se 
poată conecta în viitor fără costuri suplimentare da

Trebuie asigurat un sistem de comunicare bidirecțională verbală/audio între 
operator și pacient da

Hardware

Consolă de operare cu cel puțin următoarele caracteris-
tici:  

Monitoare LCD de 19” sau mai mult 2

cu tastatură și mouse da

Capacitate de scanare și reconstrucție simultană da

Capacitate de scanare și analiză de rutină simultană da

Matrice de afișare nu mai puțin de 1024 x 1024 pixel.

Stocare minim 200 000 imagini

RAM > 4 Gb

Hardware de reconstrucție a datelor RAW  

RAM 4G or better

Stocare 300 GB or better

Stație de lucru post-procesare cu monitor dublu cu cel 
puțin următoarele caracteristici: da

Monitoare LCD de minim 21 inch cel puțin  2

cu tastatură și mouse da

Stocare ≥ 1 TB

Viteza procesorului >2.5GHz

RAM > 4 GB

DICOM

Întregul sistem trebuie să fie compatibil și conectat la 
DICOM, inclusiv toate stațiile de lucru. da

Stocarea imaginilor SCU / SCP da

Spațiu de stocare crescută CT SCU / SCP da

Lista de lucru modalitate SCU da

Interogare/preluare SCU și SCP da

Angajament de depozitare SCU (Storage commitment 
SCU) da

Capabil de a imprima, stoca, trimite/primi da

Accesorii și pie-
se de schimb

Fantome de asigurare a calității, necesare pentru verificarea calității imaginii 
și calibrarea scanerului CT da

Suport fantomă da

Echipament de 
protectie pentru 

personal/utili-
zatori

Mănuși  ≥ 0,5mm LE minimum 2

Sorț protecție 
gonade  ≥ 0,75 LE minimum 2

Guler tiroidian 
cu plumb  ≥ 0,5mm minimum 2

Şorţ de plumb  ≥ 0,5mm (Cu suprapunere în piept de 
cel puțin 1mm) minimum 2

Mănuși de 
plumb  ≥ 0,5mm minimum 2

Mască  ≥ 0,75 LE minimum 2

Raft pentru stocare echipamente de protecție pentru toate protecțiile oferite

Cerințe elec-
trice

Sursa de alimentare să fie de aproximativ 380V, 50 Hz, 90 kVA, cu conectare 
la sursa electrică trifazată. da

Protecție împotriva supratensiunii (supratensiune și supracurent) în condiții 
de linie. da
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UPS 
(Sistem de 
alimentare neîn-
treruptibil)

Intrare

Frecvență

Factor de putere (încărcare 100%)

Voltaj (tensiune)

3 x 400/230 V

50/60 Hz ± 5Hz

> 0,95

Ieșire

Frecvență

Voltaj (tensiune) 3 x 400/230 V AC ± 10 %

50 Hz

Baterii Fără întreținere da

Timp de menținere pentru întregul sistemul ≥ 30 min.

Formă de undă Undă sinusoială autentică

Configurare Online

Alarme
Intrare / Scăzut / Eşuare / Suprasar-
cină de ieşire / Supra temperatură / 

Bateria descărcată

Sistem de alarmă în spațiul operatorului da

Grad de protecție a carcasei IP 20

În conformitate cu IEC 62040 - 3 da

Transport la locatia beneficiarului da

Cerințe de 
preinstalare

Conectarea electrică directă a echipamentului la rețeaua de alimentare trifa-
zată. Conexiunea se va realiza direct la retea cu intrerupator termomagnetic.

da

Conectați echipamentul la rețeaua DICOM de radiologie, atunci când este dis-
ponibil. Antreprenorul trebuie să revizuiască camera de amenajare pentru a 
asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul.

da

Schița de proiect care detalizează toate elementele electrice, structurale, 
de aer condiționat, date, gaze medicale, sau orice cerință suplimentară care 
urmează să fie efectuată la fața locului de beneficiar pentru instalarea siste-
mului.

da

Managementul proiectului și comunicarea cu utilizatorul pentru a verifica 
caracterul adecvat al zonei desemnate pentru instalarea sistemului.

da

Vizită tehnică, inspecție și asigurarea faptului că toate condițiile necesare 
sunt îndeplinite la locul beneficiarului/utilizatorului înainte de începerea 
oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile încăpe-
rii trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților 
de instalare.

da

Ecran de plumb de grosime adecvată sau echivalent pentru pereți, uși, pode-
le, tavane și bariera operatorului, în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și 
ANRANR privind barierele de radioprotecție

care urmează a fi efectuată de 
beneficiar pentru instalarea siste-

mului.

Testare și ac-
ceptare

Test de acceptare din fabrică (FAT): sistemul, înainte de livrare, trebuie testat 
pentru conformitatea cu specificațiile de performanță ale producătorului și 
cerințele minime specificate.

da

Efectuați: verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de 
darea în exploatare da

Test de acceptare la fața locului (SAT): sistemul, după livrare, va fi testat de 
către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că perfor-
manța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerin-
țele minime specificate așa cum sunt determinate de OMS, AIEA și utilizatori. 
Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de testare și acceptare 
care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician 
(medic imagist) al spitalului) și producător.

da

Rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului ar trebui să fie în-
tr-un protocol de acceptare. da
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Instrucțiuni specifice de curățare și dezinfecție necesită a fi incluse pentru 
IPC (Prevenirea și controlul infecțiilor) da

Instruirea utilizatorilor pentru 
exploatare ar trebui să includă cel 
puțin următoarele subiecte (trebuie 
furnizat un program de instruire de-
taliat):

Descrierea tuturor setărilor, para-
metrilor;

Proceduri de optimizare a proto-
coalelor pe bază selectivă de paci-
ent;

Considerații privind doza în confor-
mitate cu aspectele fiziologice ale 
pacienților, în special pentru paci-
enții pediatrici;

Calitatea imaginii și tehnici de utili-
zat pentru diferite indicații clinice;

Pași despre cum se adaptează la 
diferite texturi de zgomot;

Cantități de doză CT;

Niveluri de referință în diagnostic 
pentru Tomografia Computerizată

Software și aplicație de reconstruc-
ție

Tehnologia tomografiei computerizate; da

da

da

da

da

da

da

da

da

Instruire personal tehnic special desemnat pentru întreținerea de bază (fur-
nizat și într-un format online, dacă este disponibil). da

Instruirea oferită utilizatorului va dura nu mai puțin de 40 de ore. Sesiunile 
de instruire vor fi organizate pentru nu mai puțin de patru persoane/perso-
nal. De asemenea, este necesară o etapă de formare ulterioară

da

Instruirea personalului de întreținere va dura nu mai puțin de 30 de ore. Se-
siunea de instruire va fi organizată pentru nu mai puțin de patru persoane/
personal. Este necesară o etapă de formare ulterioară.

da

Datele de contact ale producătorului, furnizorului și listele agenților de servi-
ce locali vor fi furnizate împreună cu documentația. da

Cerințe de 
mentenanță

Antreprenorul trebuie să includă 
servicii complete de întreținere în 
perioada de garanție (2 ani). Ser-
viciile complete de întreținere în 
perioada de garanție ar trebui să 

includă:
Intervenții de urgență în caz de 
defect
Orice actualizare/upgrade de sof-
tware pentru sistem care va deveni 
disponibil;
Toate necesitățile privind piesele de 
schimb

Mentenață preventivă da

da

da

da

Ca parte a acceptării la fața locului, antreprenorul trebuie să furnizeze ingi-
nerului local și fizicianului  medical (medic imagist) al spitalului un plan de 
întreținere preventivă, inclusiv numele și contactele unui reprezentant/oficiu 
de service pentru intervenție în cazul unei solicitări de remediere defect.

da
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Timpul de intervenție trebuie să fie clar defi-
nit și trebuie să respecte cerințele de timp pri-
vind funcționarea dispozitivului în întregime

Timpul de funcționare este calculat pe baza a 
250 de zile de funcționare pe an (zile lucrătoa-
re săptămânale).

În cazul în care timpul de nefuncționare 
depășește 2 zile lucrătoare cumulate pe o 
bază de 6 luni (adică însumând orele), atunci 
garanția și/sau întreținerea (după caz) vor fi 
prelungite pentru o perioadă corespunzătoare.

Evidența intervalelor de nefuncționare a 
tomografului va fi ținută de un reprezentant 
al beneficiarilor/ utilizatorilor; contractantul 
ar trebui să aibă dreptul de a solicita copii ale 
acestor înregistrări.

Antreprenorul trebuie să garanteze că 
scanerul CT va avea un timp de func-
ționare de cel puțin 95% (excluzând 
întreruperile pentru întreținere sau 
cauzele externe ale sistemului).

da

da

da

da

Antreprenorul se va asigura cu o persoană calificată adecvată care poate fi 
la fața locului în termen de 48 de ore de la o defecțiune neașteptată, pentru 
a rezolva orice problemă în termen de 5 zile lucrătoare, pe toată perioada de 
garanție.

da

Detalii de fa-
bricație CT trebuie să fie fabricat în anul 2022 da

CERTIFICĂRI

Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a cono-
fmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databa-
ses/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main 

da

Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Re-
gulamentului 2017/745  care face trimitere la certificatul de conofmritate CE 
prin număr sau prin codul NOTIFY BODY.

da

ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității da

Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” da

STANDARDE

EN 60601-1/ (IEC 60601-1) EN 
60601-1/AC EN 60601-1/A1 (IEC 
60601-1/A1)

Aparate electronice. Partea 1: Prescripții 
generale pentru securitatea de bază şi 
performanțele esențiale  da

EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) Aparate electronice. Partea 1-2: Cerințe 
generale de securitate de bază şi per-
formanțe esențiale. Standard colateral: 
Perturbații electromagnetice. Cerințe şi 
încercări 

da

EN 60601-1-3/EN 60601-1-3/AC EN 
60601-1-3/A11 

Aparate electronice. Partea 1- 3: Cerințe 
generale de securitate de bază şi per-
formanțe esențiale. Standard colateral: 
Protecția împotriva radiației la aparatele 
de diagnostic cu radiații X (IEC 60601-1-
3:2008) 

da

EN 60601-1-6

Aparate electronice. Partea 1-6: Prescripții 
generale pentru securitatea de bază şi 
performanțele esențiale. Standard cola-
teral: Aptitudini de utilizare (IEC 60601-1-
6:2010) Prezentul standard european nu 
acoperă în mod necesar cerințele intro-
duse prin 2007/47/CE. 

da

EN 60601-2-44/A1 Aparate electromericele. Partea 2-44: 
Cerințe particulare de securitate de bază 
şi performanțe esențiale pentru aparate 
cu radiații X pentru tomografie compu-
terizată (IEC 60601-2-44:2009) Prezentul 
standard european nu acoperă în mod 
necesar cerințele introduse prin 2007/47/
CE. 

da
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EN 62304/AC Software pentru dispozitive medicale. 
Procesele ciclului de viață ale softwa-
re-ului (IEC 62304:2006) da

EN 62366 Dispozitive medicale. Aplicații ale utilizării 
ingineriei tehnologice în aparatele medi-
cale (IEC 62366:2007 Prezentul standard 
european nu acoperă în mod necesar 
cerințele introduse prin 2007/47/CE

da

ETICHETA/
MANUAL DE 
UTILIZARE

ETICHETA se prezintă  în limba de stat şi în una din limbile de circulație internați-
onală conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de 
introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furniza-
te de producător” şi anume pct. 48.

da

INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE/MANUAL DE UTILIZARE - se prezintă  în limba 
de stat şi în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru 
aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispoziti-
velor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” şi anume pct. 
51. Ofertantul va prezenta manualul/ instrucțiunile de utilizare în copii tipărite şi 
electronice. Furnizorul trebuie să descrie orice materiale conținute în dispozitiv 
care sunt clasificate ca periculoase conform reglementărilor locale.

da

Injector automat al mediului de contrast

EMDN CODE Z11039014 

MEDEVIS Injector, contrast
Descriere Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă prin-

tr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu 
RMN să contrasteze cu mediul înconjurător.

Parametru Specificație minimă necesară
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Injector auto-
mat al mediu-
lui de contrast

Tip cu cap dublu
Capacitate seringă 0-500mL
Gama de flux, mL/sec 0.1-10
Gama de presiune, psi 0-300
Întârziere injectare / scanare 0-500 s.
Oprire reglabilă a volumului da
Încălzire da
Memorie - N° protocoale de injectare admise > 100

Comutare

CT da
Cardio da
Angio da

Injecție “Injection” da
“Ship and Drip” optional

Tip control
Comutator de pornire manuală da

Controlat prin consola da
Interfață scaner da

Alerte opera-
tor

Înclinați capul de putere în sus şi în jos da
Purjați seringa da

Limită presiune da
Volum insuficient da

Alimentare electrică 220-240, 50Hz
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 □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scă-
zut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

II. Alte informații:

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

31.10.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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 □

Da □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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  01.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO mun. Chişinău
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 şi 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 şi 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 ma-

sura
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA

1  
   

45
20

00
00

-9

1. Lucrări de reparație a 
secției Chirurgia oro-maxi-

lo-facială 
lot Reparația secției Chirurgia 

oro-maxilo-facială 6 800 000,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
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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 corespun-
dere cu documentația standard, 
anunțul de participare şi 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 şi 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 
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.  2  din  01 noiembrie  2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa or.Orhei str.M.Eminescu 2
Numărul de telefon/fax 0235-21707, 0235-22612
Adresa de e-mail ale autorității contractante dgorhei@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gorgos Galina   079106889 galinagorgos90@

gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi 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)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP(Mtender)

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

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

Nu se aplică

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 09111100-1 Cărbune pentru perioada 
rece a anului  2022  -2023

130.00
Tone

Cărbune 
Cărbune ambalat în saci.
Operatorul va asigura transporta-
rea la destinație

1100000.00

 
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 □

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 În cadrul procedurii de achiziții vor fi 
solicitate documentele stabilite conform 
Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice

mailto:dgorhei@gmail.com
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Alte informații:

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

Noiembrie -Decembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. Chişinău, str. Ștefan cel Mare, 180, bir. 

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

Brăileanu Eugeniu 060-501-051;
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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 şi obiectul principal de acti-
vitate

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

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

Obiectul principal de activitate - Testarea 
soiurilor de plante;

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Co

d 
CP

V Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsu-

ră/litri
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

(scutit de TVA)

Lot 
1

16
40

00
00

-9

Stropitoare pentru vii şi 
livezi cu arbore cardanic; 1 buc

Stropitoare:

- Productivitatea – nu mai puțin de 4 
ha/oră;

- Debitul de lichid – min. 120 litri/min;

- Presiunea de lucru – nu mai puțin de 
50 bar;

- Volum – nu mai puțin de 2000 L;

- Completare – cu arbore cardanic;

- Putere tractor – min. 45 CP;

- Garanție – min 12 luni;

125 000,00

(scutit de TVA)

mailto:info@cstsp.md
http://www.cstsp.md
http://www.cstsp.md
mailto:info@cstsp.md
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Lot 
2

16
11

00
00

-9

Grapă cu discuri tractată;
2 buc

Grapă cu discuri tractată: 

- Lățimea de lucru: minim 2,4 m;

- Adâncimea de prelucrare: pînă la 
18 cm;

- Diametrul discului: min. 655 mm;

- Numărul de discuri: min. 14 buc;

- Puterea necesară - minim 80 CP;

- Termen de garanție: minim   12 luni.

239 000,00

(scutit de TVA)

Lot 
3

16
00

00
00

-5

Cultivator pentru lucrarea 
solului între rînduri cu 
introducerea îngrășămin-
telor

1 buc

- Distanța dintre rânduri – 70 cm;

- Completare – zip + organe de intro-
ducere a îngrăşămintelor;

- Viteza de lucru – până la 10 km/ora;

- Lățimea de lucru – 4,2m;

- Adâncimea de introducere – până 
la 16 cm;

- Modul de tracțiune – tractat;

- Puterea necesară – min. 80 CP;

- Perioada de garanție – nu mai puțin 
de 12 luni;

80 000,00

(scutit de TVA)

Suma totală: 444 000,00

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut.

II. Alte informații:

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

01-02.11.2022

Tehnici şi 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 □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. _7__din__31.10.2022__ 

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, e-mail icachizitii@

gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi 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)

icachizitii@gmail.com

Tipul autorității contractante şi 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 bunu-
rilor/ serviciilor

Cantitate/ Unitate de 
măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

Articole parafarmaceutice pentru anul 2023 Conform Anexei 1

Valoarea estimativă totală 1 400 000,00
 
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 □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț si corespunderea cerințelor soli-
citate conform Anunțului de Participare.
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Alte informații:

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

noiembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate ü Sistem dinamic de achiziie ¡
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)

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

mailto:contestatii@ansc.md
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Anexa 1

Nr. 
Lot Denumire Lot

Poziția

Valoarea
estimată,

fără TVA
Cantitatea Unitatea de 

măsura Descriere

1  Ac cu filtru Mini-
Spike Standart 
p/u colectarea 
solutiilor

36000

3000 buc  Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 mkm 
Efect bactericid a filtrului de aer 
Steril, Posibilitatea de folosire multipla 
Pastrarea solutiilor sterile24 oreCertificat CE/ Declarație 
de 
conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentruprodu-
sul dat. 

2

Ace vacutainer 
G22 x 1 1/2 verzi

6000

10 buc Ace vacutainer G21x11/2 verzi, p/u recoltare sange. 
Dimensiuni G21(0,7x38mm). Acele vacutainer sunt 
prevazute cu capac protector si manson de cauciuc 
ultraflexibil si rezistenla manevre multiple de recoltare. 
Au sistem standart (filet) de fixare la holder prin infe-
litare festa, sigura. Compatibil cu holdere si eprubete 
vacutainer. Impedica expunerea prin asigurarea fluxului 
sanguin direct de la vena pacientului in tub. Nu exista 
nici o influenta manuala asupra tragerii sangelui, astfel 
incat procesul sa ramina consecvent. Alternativa mai 
sigura fata de traditionala de ac si seringa. Mod de am-
balare 100 buc/cut. Marcaj n. lot, data fabricarii, data 
expirarii. Ace duble pentru recoltare in vid, sterile. otel 
inox

3

Ace vacutainer 
G21 x 1 1/2 verzi 15000

25 buc Ace vacutainer G21x11/2 verzi, p/u recoltare sange. 
Dimensiuni G21(0,8x38mm). Acele vacutainer sunt 
prevazute cu capac protector si manson de cauciuc 
ultraflexibil si rezistenla manevre multiple de recoltare. 
Au sistem standart (filet) de fixare la holder prin infe-
litare festa, sigura. Compatibil cu holdere si eprubete 
vacutainer. Impedica expunerea prin asigurarea fluxului 
sanguin direct de la vena pacientului in tub. Nu exista 
nici o influenta manuala asupra tragerii sangelui, astfel 
incat procesul sa ramina consecvent. Alternativa mai 
sigura fata de traditionala de ac si seringa. Mod de am-
balare 100 buc/cut. Marcaj n. lot, data fabricarii, data 
expirarii. Ace duble pentru recoltare in vid, sterile. otel 
inox

4
 Anticorpi 
monoclonali   1600

20 set Anti A,Anti B, Anti AB (ambalaj 100 doze, 10ml , p/u 
determinarea grupei sanguine pe placa si sticla) set 3fl.
x10ml

5  Aparat de ras 
tripla lama jetabil 6000

3000 buc Aparat de ras tripla lama jetabil, cap mobil,banda lubri-
fianta.accesibil in regiunea axilara si anghinala.

6  Bandă adezivă 
( emplastru) 
1cm/5m

500

100 buc  Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoaler-
genic, 
chirurgical pe bază de matasa Certificat CE/ Declarație 
de 
conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul dat.

7  Bandă adezivă 
( emplastru) 
3cm/5m 3000

600 buc Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoaler-
genic, 
chirurgical pe bază de matasa

8 Camp chirurgical 
steril 50x40cm, 
de unica folos-
inta 60000

12000 buc Certificat CE/ Declarație de 
conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul dat.
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9 Camp steril su-
perabsorbant 
75x90cm. cu 
orificiu 3000

600 buc Material netesut 29-35g/m.p.Certificat CE/ Declarație de 
conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul dat.

10

 Canule nazale 3000

500 buc   pentru maturi                                                                                                                 
-lungimea 200cm                                                                                                                 
-abordare nazala-indoit 
Prezentarea de mostre obligatoriu

11  Cearsaf de unica 
folosinta in ru-
louri 200mx80cm  26000

100 buc Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx90cm , mate-
rial SMS20-40 g/m.p.

12 Colac contra 
escarelor 750

5 buc
                Colac contra escarelor din cauciuc 45cm

13 Compres mater.
absorb.50/60 
10X10 2str.steril 
N1  17000 10000

buc
Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 

10X10; 2straturi steril

14 Compres mater.
absorb.50/60 
20X10 2str.steril 
N1  36000 15000

buc

15 Compres steril, 
absorbant 8*4 
cm, 1 strat, nr. 10 
buc. in set  5000

set
Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in 
set 

16 Container pentru 
reziduuri medi-
cale, plastic 1L 25000 500

buc
Container pentru reziduuri medicale, plastic 1L

18 Cuva reniforma 
inox 26 cm 3300 10

buc Cuva reniforma inox 26 cm

19  Degetare de 
unică folosinţă 
nr.100 buc 520

10
set

Degetare de unică folosinţă nr.100 buc

20
Dispozitiv pu ex-
ercitii respiratorii 
RESPIPROGRAM 
LUNG EXERCISER

3500

50

buc Material termoplasic, termostabil, Filtru aerian p/pro-
tectie respiratorie, antreneaza inspirul si expirul, camere 
transparente bine calibrate, cate o sfera (bila), p/apre-
cierea precisa, Certificat CE/Declaratie de conformitate 
sau certificat de la in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat

21 Dispozitiv (siste-
ma p/u respiratie 
artificiala manua-
la) sac AMBU 1000

4

buc
Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) 
sac AMBU

22 Electrozi mul-
tifunctionali 
Stat-padz II 
(compatibili cu 
defibrilatorul 
Mindray) 9000

10

buc Electrozi autoadeziv de calitate inalta pentru proceduri-
le de defibrilare si stimulare cardiaca, de unica folosinta

23 Electrozi neutri ci 
lipici 2250

150 buc Electrozi neutri cu lipici pentru adulti

24 Electrod neutral 
monoutilizabil 7728

400 buc Electrod neutral monoutilizabil

25 Electrozi activi 
monoutilizabili 13352.5

400 buc Electrozi activi monoutilizabili

26 Filtru respirator 
antiviral/
antibacterian 2000

100
buc pentru testarea functiei pulmonare A-182-300-004, de 

unica folosinta, compatibil cu Stres sistem cardiopul-
monar cu cicloergometru midel: Quark (originai)
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27 Filtru respirator 
HME p/u apa-
ratele de anes-
tezie si ventilare 52500

3500

buc adulti, eficienta de filtrare si virala 99,99%, rezistenta 
fluxului 30 l/MIN-0,8-1,3 cmH2O, la 60L/min-1,9-2,9c-
mH2O, volum compresibil 57-67ml, volum Tidal min 
200ml, return de lichid la VT-500ml-30,8-32,3 mgH2O/L, 
port Luer p/proba de CO2.

28 Filtru p/u aspi-
rator chirurgical 
GIMA clinic+ 14000

100
buc

Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+

29 Garou medical 
p/u emisii de 
singe latex 1500

250
buc

Garou medical p/u emisii de singe latex

30 Holder adaptor 
pentru recoltare 
in vacutainer

2700

6 buc Dispozitiv din polipropilena pentru ace vacutainer, par-
te componenta a sistemului de recoltare a sangelui in 
eprubete vidate-vacutainere. Mod ambalare 500buc/
punga

31 Hirtie termosen-
sibila pu defibri-
lator 50x42 tip 
rola 20000

100 buc

Hirtie termo pu defibrilator 50x42 tip rola

32
 Kit pentru ster-
ilizare cu 100% 
Etilen Oxid

12500

250

set Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid. Set Lit-ul va 
contine cartidge de sterilizare cu 100%Etilen Oxid de 
11 gr. Punga pentru sterilizare cu dimensiunile 22in-
x36in(55,88cmx91,44cm),clip pentru umeditate, doz-
imetru 34

33  Lanteta 
sterila pentru 
glucometru  1000

5000
buc

 Lanteta sterila pentru glucometru 

34 Lame 1000 5000 buc  Lanteta sterila pentru glucometru 

35 Mandren pentru 
sonde gastro-du-
odenale 12-21Fr. 250

5
buc

Mandren pentru sonde gastro-duodenale 12-21Fr.

36   Manjeta p/u 
cardiomonitor  3300 30 buc  Manjeta p/u cardiomonitor (adulti)

37   Manusa AQUA 
TOTAL HYGIENE 
pre-imbibata cu 
lotiune hipoaler-
gica 8000

1000

buc

  Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu loti-
une hipoalergica 

38  Masca de față 
din seria Hans 
Rudolph 7450 400

5
buc V2 medium, realizată din cauciuc siliconic moale, mul-

tifuncțională,  compatibilă cu  Stress sistem cardiopul-
monar cu cicloergometru model : Quark (original) 

39

Masca de oxigen

15000

1000

buc PVC transparent netoxic                                                                                                     
-nu contine latex                                                                                                                   
-tub lung 210cm cu conectori universali                                                                          
-rezervor de Oxigen 1000ml                                                                                            
-conector cu supape de silicon                                                                                         
-unica folosinta                                                                                                                  
-ambalate individual 
Prezentarea de mostrela momentul licitatiei marimea 
XL

40

Masca de Oxigen 
pu adulti cu Neb-
ulizator XL

1050

70

buc forma anatomica maturi compusa 
din 3 piese 
-masca cu sistem de fixare elastic 
-rezervor cu capacitate de 8-10ml 
-transparent pentru substanta 
medicamentoasa 
-racord flexibil, 200cm cu conector 
standart 
-steril 
-ambalate individual
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41 Masca pentru 
anestezie/resuci-
tare marimea 4-5 300

10
buc Adulti, adaptabila oricarui tip de balon, reanimare, din 

silicon transparent, Autoclavabil, cu valva. Prezentare 
de mostre la momentul licitatiei

42 Musama medica-
la 1m x 0.9m 1750 50 buc Musama medicala 1m x 0.9m

43 Nutrifix set pen-
tru alimentare 
enterala B/Braun 1800

20
buc

Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun

44  Paharute gra-
date getabile p/u 
med.din polister 2500

2500
buc Paharute gradate.de la 2,5 ml-30 

ml, getabile p/u med.din 
polister

45 Pansament steril 
cu alginat de 
calciu 10x10cm 3000

20

buc Destinat pentru tratarea ranilor adanci cu mult exudat, 
pansament foarte absorbant, mentine un mediu hi-
dratant, moale si ajustabil, pansamentul se adapteaza 
pe forma individuala ranii.

46
Pansament pen-
tru tratarea es-
carelor 10x10cm 

3400

20

buc Realizat dintr-omembrana poliuretanica cu film contin-
uu semipermiabil, tip matrice. Permite trecerea vapo-
rilor umezi catre exteriorul plagii, blocheaza trecerea 
lichidelor, pansamentul contine un agent de curatare 
non - toxic. Mentine mediu hidratant.

47  Pansament 
adeziv cu fisie 
de tifon steril 
35x10cm 25000

5000

buc
 Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 
35x10cm

48 Pipa 
orofaringiana 
Guedel marimea 
4,5,6 200

10

buc

Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6

49 Plasture pe 
suport de ma-
terial netesut 
10cmx10m 600

10

buc Hipoalergenic, elastic, permiabilitate ridicata pentru aer 
si vapori de apa, fixare sigura si indepartare atraumati-
ca, divizarea hirtiei siliconate pentru a permite dimen-
sionarea axacta.

50

 Plasturi sterili 
autoadezivi Cos-
mopor E  8 cm/6 
cm

5100

3000

buc Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul 
absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind 
in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul 
exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer 
si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poli-
acrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la 
momentul licitatiei.

51  Plasturi sterili 
autoadezivi Cos-
mopor E 15 cm/8 
cm

7200

3000

buc Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul 
absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind 
in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul 
exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer 
si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poli-
acrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la 
momentul licitatiei.

52  Plasturi sterili 
autoadezivi 
Cosmopor E 20 
cm/10 cm

9450

3000

buc Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul 
absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind 
in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul 
exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer 
si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poli-
acrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la 
momentul licitatiei.
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53

Plasturi sterili 
autoadezivi 
Cosmopor E 25 
cm/10 cm 11700

3000

buc Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul 
absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind 
in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul 
exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer 
si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poli-
acrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la 
momentul licitatiei.

54

 Plasturi sterili 
autoadezivi 
Cosmopor E 
30cm/10cm

12300

3000

buc Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul 
absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind 
in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul 
exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer 
si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poli-
acrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la 
momentul licitatiei.

55

 Plasturi sterili 
autoadezivi Cos-
mopor E 10 cm/ 
8 cm

6800

4000

buc Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe 
suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul 
absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind 
in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul 
exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer 
si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poli-
acrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la 
momentul licitatiei.

56 Plasture steril 
fixare branule 
6X8 cm 12500

5000
buc

Plasture steril fixare branule 6X8 cm

57
Plosca Medicala 
GT 139-100

300

10

buc Plosca Medicala Plostile  confectionată din material 
plastic non-toxic, de culoare alba, cu forma anatomica, 
model unisex. Ambulate individual in pungi de plastic 
transparent.

58

 Plosca urinara cu 
capac gradata

600

20

buc Plosca urinară unisex. Este indicate pentru acele persoane 
care sunt in imposibilitatea de a merge la toaleta pentru a 
urina Aceasta plosca unisex este din material plastic, are ca-
pacitate maxima de 800 ml-1000 ml, forma anatomica si scala 
gradata. De asemenea este dotat cu capac pentru o maxima 
igiena si 
siguranta. Materil rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x 
P) 10 x 15 x 31 cm cca.

59  Prelungitoare 
compatibil serin-
gi “Perfuzor com-
pact” 12500

5000

buc Lungime 1,5-2,0m, tip “Male-Female”, diametru intern 1,5mm, 
rezistenta la compusii medicamentosi, rezistente la contactul 
cu antiseptici, transparent inclusiv si locusul conexiunilor, 
polivinilclorid 9PVC), steril. Prezentarea de mostre la momen-
tul licitatiei.

60

 Pleuracan B- set 
complet pentru 
drenaj continu 
pleural si toracic

24000

20

set Ac cu bizou scurt 3,35x78mm pentru punctionare, seringa de 
unica folosinta PVC-free si latex free din 3componente-50ml, 
luer-lock, robinet cu trei cai de culoare alba prevazut cu tub 
prelungitor de 100mm cu conexiuni luer-lock, punga de 2 l cu 
prelungitor de 90 cm pentru colectare, valva unidirectionala, 
cateter de drenaj din poliuretan diametru 2,7mm, lungime 
450mm, radioopac, prevazut cuinvelis de protectie din PVC, 
sterilizare cu EO. Prezentare de mostre la momentul licitatiei. 

61
 Prelungitor pen-
tru tubul 
endotraheal (Ca-
teter Maunt)

16000

800

buc Prelungitor pentru tubul 
endotraheal (cateter maunt) Cu conexiunele mobile a unghi-
ului Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie 
Durata termenului de valabilitate minim 2 ani.  Sterilizat cu 
etilenoxid.  Pentru adulţi. Prezentarea de mostre la momentul 
licitatiei.

62  Pulsoximetru cu 
cablu p/u cardio-
monitorul iM12 3500

5
buc Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12

63 Pulsoximetru 
portabil p/u 
adulti  14000

20
buc Determinarea saturației de oxigen (SpO2) şi a ratei pul-

sului;
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64

 Punga p/u 
gheata ,volum 
0,5 -1 litru

400

20

buc Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi 
Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al 
Dispozitivelor 
Medicale avizat cu ştampila umedă

65

Punga p/u voma, 
de unica folos-
inta

3520

400

buc PUNGA PENTRU VOMA CU 
BANDA ABSORBANTA,Punga igienica pentru voma cu 
banda 
GelMax super absorbanta a fost special conceputa pen-
tru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate 
fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii,punga ab-
soarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. 
Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand 
etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipien-
telor de voma clasice. Volum-1000 ml 

66 Punga p/u plosca 
450ml,de unica 
folosinta 10000

500
buc Cu substanță praf care în momentul 

utilizării se transformă în gel şi nu 
provoacă mirosuri neplăcute

67 Pungi p/u ster-
ilizare cu etile-
noxid 30x50 16000

2000
buc Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50

68  Recipient 
deseuri intepa-
toare-taitoare 
0.3- 0.5L 117000

9000

buc
Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 
0.5L

69

 Robinete 
3-directionale

20000

4000

buc Tip DiscofixR Plus Rezistent la influenta chimica a me-
dicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie 
robinetului 360 grade, rezistent la presiune -4 bari, 
steril; posibilitatea de oprire a robinetului la pozitie 
intermidiara (unghi de 45 gr. Fata de caile de curgere)
Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, 
cat si in planul radial, Prezentarea de mostre la momen-
tul licitatiei.

70

 Robinete 3-di-
rectionale 
cu prelungitor 
Transparent

2000

100

buc Tip Discofix-C. Transparent, Lungimea 10cm. Rezistent 
la presiune - 4bari. Rotatia robinetului 360gr. steril, 
mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la 
influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dez-
infectie pe baza de alcool. Protectie impotriva pericolu-
lui de fisuri neobservate, enbolism aerian si scurgeri. 
Prezentare de mostre la licitatie.

71 Saci cu picto-
grama “Pericol 
biologic” 15000 3000

buc Saci cu pictograma “Pericol biologic”, volum 120-150 L, 
grosime ≥ 50 

72 Saci cu picto-
grama “Pericol 
biologic” 21000 3000

buc Saci cu pictograma “Pericol biologic”, volum 200 L, gro-
sime ≥ 50 

73

 Saltea 
antiescarica

2000

2

buc Saltea antiescarica:materialhipoalergenic de clorură de 
polivinil şi are o structură de tip fagure sub formă de 
faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, 
care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cu-
polă ;marimea 2000 X 900 X 63mm

74  Seringi compat-
ibil perfuzomate 
“Perfuzor com-
pact”- 50ml

36000 6000

buc Transparente. Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” 
Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfu-
zor compact”, perfuzor fin, steril. Prezentare de mostre 
la licitatie “Perfuzor fm” Steril

75  Seringi compat-
ibil perfuzomate 
“Perfuzor com-
pact”- 20 ml 5000

600

buc Transparente. Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” 
Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfu-
zor compact”, perfuzor fin, steril. Prezentare de mostre 
la licitatie “Perfuzor fm” Steril
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76  Seringi compat-
ibil perfuzomate 
“Perfuzor com-
pact”- 5 ml 3000

500

buc Transparente. Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” 
Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfu-
zor compact”, perfuzor fin, steril. Prezentare de mostre 
la licitatie “Perfuzor fm” Steril

77  Servetel mater.
netes.29/35 
40x40cm nesteril 3500

7000
buc Transparente. Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” 

Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de 
perfuzie”Perfuzor compact”,“Perfuzor fm” Steril

78  Servetel mater.
netes.29/35 
40*40cm steril 35000

10000

buc Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm 
Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat 
de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul dat.

79  Servetel mater.
netes.29/35 
(camp chirur-
gical) 55x70cm 
steril 2000

2000

buc Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :55x70cm 
Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat 
de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul dat.

80

Set clisma de 
unica utilizare

25000

100

set Seturile sterile de unica utilizare. Continut set; punga 
gradata capacitatea 1500 - 1750ml, cateter cu varf 
moale atraumatic p/u conectare, lungime 150cm, 
clema p/u tub, capac tub p/u protectie, camp medical 
absorbant, rezistent la apa si umezeala 45x42cm Certifi-
cat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul dat

81 Set de electrozi 
ECG cu 6 canale 3500

5
set Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat 

de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul dat.

82  Set de pelicole 
autoadezive pu 
decontaminare 
90x60 Nr.30 40000

100

set Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 
Nr.30 Certificat CE/ 
Declarație de conformitate sau certificate de la în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul dat. 

83  Seturi de tuburi 
pentru ventilare 
artificiala 
de unica folosin-
ta pentru adulti 36000

400

set CalitatiTransparent, gofrat, tip”inspire-expir”. Com-
pletarea cu:  sac de rezerva 2L, cu conector unghiular, 
lungimea 150cm, steril, Prezentare mostre la licitatie. cu 
conector unghiular 
Lungime 180 cm, Steril

84

 Seturi de tuburi 
compatibile cu 
Ventilatoarele 
(Contururi)

16000

20

set Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de 
incalzire cu umidificator, cu camera de auoumplere si 
furtun suplimentarCalitati: sac de rezerva 0,5-1L, cu 
conector unghiular, lungimea 150-180cm, cu fir/sensor 
de temperatura in tubul de inspir.  steril, Prezentare 
mostre la licitatie. mplere si furtun suplimentar 
Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire expir”, Comple-
tarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l 
2)cu conector ungiular Lungime 150-180 cm.Cu fir/sen-
sor de temperatura in tubul de inspir: Steril

85

Set jetabil 
personal

96000

600

set Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 
5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 
40x50 cm 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc: Koher forceps 14 
cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm cu 5 
cavități.

86

Set steril getabil 
subclavian p/u 
adulti

225 000,00

450

set Set steril getabil subclavian; Bisturiu G11 - 1buc., Koher 
forceps 13cm - 1buc., Camp absorbant cu aparata-
deziv 45x75 (cu orificiu)- 1buc., Camp absorbant 75x90 
(cu orificiu) - 1buc., Tampon absorbant 10x10cm - 
10buc.,Tampon absorbant 7,5x7,5cm - 10buc., Aplicator 
12cm - 2buc., Bol 60ml din polipropilen, gradat, trans-
parent - 2buc.,
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87

Seturi pentru 
cateterizarea 
venelor centrale 
Monolumen 
G-14 L=20 cm 2000

5

set Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru 
minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid 
metalic J (50cm), “kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat 
intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 
10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atrau-
matic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm 
in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi 
de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, 
seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care prote-
jeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decon-
taminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru 
pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.

88

Seturi pentru 
cateterizarea 
venelor centrale 
Bilumen G-14-18 
L=20 cm 2000

5

set Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru 
minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid 
metalic J (50cm), “kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat 
intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 
10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atrau-
matic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm 
in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi 
de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, 
seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care prote-
jeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decon-
taminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru 
pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.

89

Seturi pentru 
cateterizarea 
venelor centrale 
Trilumen G-16-
18-18 L=15 cm

122500 350

set Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru 
minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid 
metalic J (50cm), “kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat 
intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 
10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atrau-
matic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm 
in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi 
de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, 
seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care prote-
jeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decon-
taminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru 
pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.

90

Seturi pentru 
cateterizarea 
venelor centrale 
Trilumen G-16-
12-12 L=15 cm

1750 5

set Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru 
minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid 
metalic J (50cm), “kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat 
intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 
10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atrau-
matic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm 
in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi 
de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, 
seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care prote-
jeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decon-
taminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru 
pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.

91

Seturi pentru 
cateterizarea 
venelor centrale 
Quatrolumen 
G-16-18-18-14 
L=15 cm

28000 80

set Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonom-
ic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia 
bicoului. Ghid metalic J (50cm), “kink proof” cu flexi-
bilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic 
de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter 
fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are 
marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru 
pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare 
a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, 
seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care 
protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz 
de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de 
conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul 
ECG.

92  Set p/u ca-
teterizarea 
venelor magis-
trale 7F 9000

50

set set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat 
CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul dat. 
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93

Sonde gas-
tro-duodenale 
14Fr - 16Fr

7200

60

buc Transparent Cu linie Rg-contrast,  Extremitatea dis-
tala inchisa,  Orificii laterale (8-12) Fr,  Orificii later-
ale(14-16Fr) 4, Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr),  
Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea: 75 cm,  
Lungimea 125cm 
Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare, Sonde (14-16Fr) 
– gastro duodenale Cupa mica la extremitatea proxima-
la, Steril

94 Sort protectie 
polietilena 
125cm 2400

2000
buc Sort protectie polietilena 125cm . Certificat CE/ 

Declarație de conformitate sau certificat 

95

Stetoscop

1000

5

buc Sensibilitate 200-500 Hz, Diametrul membranei 44 mm, 
Lungimea tubului 56 cm 
3 perechi de vârfuri moi şi membrană suplimentară 
inclusă. Acesta nu conține latex.

96
 Taietor de pas-
tile 

700

20

buc *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie confir-
mată prin semnătura şi ştampila Participantului.

97 Tampon /bum-
bac absorbabil 
7,5cm*7,5c-
m,steril 6000

3000

buc *Catalogul producătorului/prospecte/documente teh-
nice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru pro-
dusul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ştampila şi semnătura Participantului.

98 Tampon 
absorbant 
10cmx10cm 
steril 9000

3000

buc  În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.

99 Termometru 
clasic medical pu 
corp fara mercur 30000

250

buc termometru  precis la utilizare, contine un tub de sticla 
inchis ermetic, rezistent la apa. Nu contine baterii sau 
circuite electrice,masurarea se face in cca 4 min. contine 
o cutie pu resetarea facila si sigura a termometrului.

100 Termometru p/u 
frigider 2250 15 buc Termometru p/u frigider .Certificat CE/ Declarație de 

conformitate sau certificat de la în funcție de

101 teste pentru 
glucometru 
compatibile cu 
glucometrul Vi-
vaChek existent 
in clinica 15000

5000

buc compatilibil cu glucometru VivaChek existent in clinica.  
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medica-
mentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - 
extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
avizat cu ştampila umedă. 

102 Tonometru 
cu fonen-
doscop,manjeta 
universala (stan-
dart) 22-42cm 9000

30

buc Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (stand-
art) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate 
sau 
certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul dat. 

103
Tonometru 
electronic

9000

10

buc Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de con-
formitate sau 
certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul dat. 

104 truse p/u drenaj 
toracic complet 
cu valve hemlich 
si sistem de col-
ectare 28000

20

buc truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si 
sistem de colectare. Certificat CE/ Declarațiede confor-
mitate sau certificat de la în funcție de evaluarea con-
formității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 

105 Umedificatoare 
pentru oxygen 
tip AquaFlow 30000

5
buc Fowmeter DIN, standard oxygen02,0-15L/min, PLUG-

UNIT cu umidificator ce permite conectarea la sursa de 
oxigen centralizat.

106 Urocultor 2.5L; 
24 ore cu gra-
datie 300

10
buc

Urocultor 2.5L; 24 ore cu gradatie
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107

Sutura sterile cu 
ac atraumatica  
non absorbabile

2800

600

buc USP 1 L-75cm, 1 ac 3/8circle 35mm. Corespunderea 
grosimii acului cu grosimea firului de sutură. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit  – valabil - copie confir-
mată prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit  – valabil - copie confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente teh-
nice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru pro-
dusul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ştampila şi semnătura Participantului. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate 
(se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de 
circulație internațională).

108 Sutura Silk, REF 
6845 7500 400 buc Lungime ac 60mm, drept, taitor. Lungime 75cm, US-

P2/0,3metric

109 Sutura REF62456 
nonabsorbabi-
la silk USP 0. 
L-75cm, HR-25 2000

100

buc Sutura REF62456 nonabsorbabila silk USP 0. L-75cm, 
HR-25
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  1  din 31.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Chișinău
IDNO 1007601009484
Adresa mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 83
Numărul de telefon/fax 022 20-15-38
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.chisinau.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 20-15-38

macari.ruxandra@pmc.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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 şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritatea publică locală a municipiului Chi-
șinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

30200000-1 Echipament tehnic

1. Lot nr. 1

1.1 PC 10 buc.

Manufacture: brand-name international 
(Lenovo, Dell, HP, Asus, etc)
Form-factor: All-In-One 24”
CPU: x64, min 3GHz, min 4 Core
RAM: 8GB
SSD: 512GB
Video/Sound: integrated
LAN: 1Gbps
I/O ports: min 1xHDMI or 1xDisplay Port, 
1xUSB3.0
Additional I/O ports: optional
OS: Windows 10/11 Pro
Warranty: min 3 years with the possibility 
of expansion

120 000,00 lei

mailto:primaria@pmc.md
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2. Lot nr. 2

2.1 Video wall 1 buc.

Manufacture: brand-name international 
(Samsung, NEC, LG, Philips, etc)
Modules: 16 modules 55”, 4x4
Working hours: 24/7/365
Brightness: min 500cd/m2
Resolution: min 1920x1080 (FullHD)
Width of seams: max 3.5mm
Mounting: wall mount with Pop-Out 
function
Management: remote management with 
ability to display video content on each 
panel separately and divide the video wall 
into sectors in any order.
Management software
External sources: min 4 external 
connection sources
Warranty: min 3 years with the possibility 
of expansion

1 500 000,00 lei

3. Lot nr. 3

3.1 Switch 1 buc.

Manufacture: brand-name international 
(CISCO, Huawei, MikroTik, TP-Link, D-Link, 
etc)
Form-factor: rack mounted 1U or 2U for 
19” rack
Managed switch
Ports: min 24 port 1G RJ45
Additional I/O ports: optional
Warranty: min 3 years with the possibility 
of expansion

8 000,00 lei

4. Lot nr. 4

4.1 TV 2 buc.

Manufacture: brand-name international 
(Samsung, LG, Sony, etc)
Dimension: 85”
Smart TV
Resolution: min Ultra HD (3840x2160)
I/O ports: min 2xHDMI, 1xEthernet, 1xWiFi, 
1xUSB
Additional I/O ports: optional
Wall mount accessories
Warranty: min 3 years with the possibility 
of expansion

150 000,00 lei

TOTAL 1 778 000,00 lei

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

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

Nu 

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 Preţul cel mai scăzut și corespunderea 
cerinţelor tehnice
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Alte informații:

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

15 noiembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu este cazul

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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __4 __ din__31.10.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Afacerilor Interne

IDNO 1006601000130
Adresa mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfînt, 75 
Numărul de telefon/fax 022 255-830/022 255-236
Adresa de e-mail a autorității contractante mai@mai.gov.md 
Pagina web oficială a autorității contractante https://mai.gov.md/  
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Igor Vieru, 022 255-746 igor.vieru@mai.gov.md 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi 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 şi gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(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)

Organ central de specialitate al administrației publice

1) ordinea şi securitatea publică;

2) managementul integrat al frontierei de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate;

4) gestionarea fluxului migrațional, azilului şi integrării 
străinilor;

5) prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de ur-
genţă şi excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva 
incendiilor şi acordarea primului ajutor calificat;

6) asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii 
publice şi private;

7) evidența populației şi cetățeniei, evidenţa vehiculelor 
şi conducătorilor de vehicule;

8) rezervele materiale de stat şi de mobilizare
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 09100000-0 Benzină A95 102 785 litri
Produsele petroliere sunt necesare 
pentru utilizare pe parcursul anului 
2022

2 775 195,00

2 09100000-0 Motorină 31 400 litri
Produsele petroliere sunt necesare 
pentru utilizare pe parcursul anului 
2022 860 046,00

mailto:mai@mai.gov.md
https://mai.gov.md/
mailto:igor.vieru@mai.gov.md
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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 X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de 

achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are 
cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotă-
rîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru partici-
pare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de 
bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de 
activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin 
muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane.

2. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces 
de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti.

3. Vor fi excluşi operatorii economici care nu şi-au îndeplinit 
obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vi-
goare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.

4. Cifra media de afaceri anuală a ofertantului pe perioada 
la ultimii 3 ani trebuie să fie nu mai mică de valoarea ofertei.

5. 6. Ofertanții pe parcursul a ultimilor 3 ani trebuie să dispu-
nă de o experiență similară (servicii de furnizare a energiei 
electrice) în valoare echivalentă cu suma ofertelor depuse.

7. Operatorii economici trebuie să dispună autorizațiile de 
activitate specifice.

Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici şi 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 Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu 

Da □

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

Alte informații relevante Criteriul de atribuire a ofertei va fi: cel mai mic preț. 

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.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12 din 01 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Numărul de telefon/fax 022326976

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

Adresa de internet ale autorității contractante www.stauceni.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi 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.achizitii.md

www.stauceni.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9

Servicii de salubrizare a terito-
riului com. Stăuceni, s. Goianul 

Nou, mun. Chișinău pentru 
perioada anului 2023 (ianua-

rie-decembrie)

lucrări Conform caietului de sarcini/
proiectului  de execuție

4 083 333 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț, corespunderea cerințe-
lor solicitate

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.achizitii.md
http://www.stauceni.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048915/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048915/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048915/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048915/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048915/
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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 şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.11 din 01.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO 1003600152743
Adresa Mun.Chişinău 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 şi 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 şi 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 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 15000000-8 Produse alimentare Pachet 
alimentar

Produse alimentare (pachet 
pentru alimentarea pacienților 
bolnavi de tuberculoză pentru 
anul 2023.

400 000.00 

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

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

Nu □

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

Nu □

Da □

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

IV. Alte informații:

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

10.11.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate  
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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:amt.ciocana@ms.md
mailto:amt.ciocana@ms.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din  03.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chişinău
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 şi 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 res-
ponsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Piese p/u utilaj medical – 2022 (2)

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661161696251 / 21062054 .

Data publicării: 22 aug 2022, 12:56

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661161696251?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 10

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din 20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661161696251
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661161696251?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661161696251?tab=contract-notice
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*

Denumire SRL «ACSEAL GAZ»

IDNO 1006600022416

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

MD-2002, mun.Chişinău, str.Pădurii, 13 / Telefon: (022) 855-856 / E-mail: magazin@
sudura.md / Web site: www.sudura.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (socie-
tate mixtă, consorțiu sau altele) Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, 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

47 47.Butelie de oxigen “5 litri, SYC 
Cylinders”

47.1.Reductor de presiune 
(Oxigen) - DIN 477 No.9, G3/4”: 
Presiune de intrare: 300-10 
bar; Presiune de ieşire 4.5  ±0.5 
bar; Flux de ieşire: 0-250 L/min; 
Ieşire cu ajustare de flux pentru 
mască 0-30 L/min; Ieşire stan-
dard DIN 13260-2 p/u conecta-
re ventilator.

Buc 7 641 / 28.09.2022 30 100,00

TOTAL 30 100,00

*

Denumire SRL «DATA CONTROL»

IDNO 1003600007935

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

MD-2025, mun.Chişinău, str.N. Testemițeanu 17/6   /   Telefon/fax:   (022) 27-37-
12   /   E- mail: contact@datacontrol.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (societa-
te mixtă, consorțiu sau altele) Da □     Nu □

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

Loturile atribuite:

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

60 60.Maşină de spălare şi dezinfecție 
“ETD4, Olympus”

60.1.Lampă ultraviolet 
(UV) - K36L, UV lamp Buc 2

642 / 28.09.2022

47 880,00

60.2.Furtun pentru LT - 
Tube LT Buc 2 5 040,00

60.3.O-ringuri pentru 
LT - O-RING LT Buc 4 1 752,00

60.4.Adaptor de flux 
tip 1 - MUT00490 Buc 4 6 000,00

60.5.Adaptor de flux 
tip 2 - MUT00491 Buc 8 12 000,00

60.6.O-ring de flux tip 
1 - MUT00338 Buc 4 576,00

60.7.O-ring de flux tip 
2 - MUT00339 Buc 4 576,00

60.8.O-ring de flux tip 
3 - MUT00340 Buc 4 576,00

TOTAL 74 400,00

*

mailto:magazin@sudura.md
mailto:magazin@sudura.md
http://www.sudura.md
mailto:contact@datacontrol.md
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Denumire SRL «DENOLGA MEDICAL»

IDNO 1005600059558

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

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

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

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

Loturile atribuite:

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

48 48.Sistem motorizat cranial & spinal 
“Unidrive S III ENT, Karl Storz”

48.1.Sfredel tăietor 
pentru craniotomie, 
mediu - Part num-
ber: 360000 M; 5 
buc. în ambalaj steril

Buc 2

643 / 29.09.2022

42 000,00

48.2.Sfredel tăietor 
pentru craniotomie, 
lung - Part number: 
360000 L; 5 buc. în 
ambalaj steril

Buc 2 42 000,00

TOTAL 84 000,00
*

Denumire SRL «DUTCHMED-M»

IDNO 1009600033367

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

mun.Chişinău, str.Cetatea Albă 158, of.5 / Telefon/fax: (022) 52-20-20 / E-mail: dut-
chmedm@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (soci-
etate mixtă, consorțiu sau altele) Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, 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

52 52.Dispozitiv de respirație artifi-
cială “SV650, Mindray”

52.1.Capcana de apă 
(Water lock) - utilizată 
la modulele de CO2 pentru 
acumularea condensului, din 
plastic transparent DRYLINE™ 
II Water Trap System, Adult,  
compatibile cu  ventilatoare 
Mindray SV650

Buc 56

644 / 
29.09.2022

33 600,00

53 53.Maşină de anestezie Mindray 
wato ex 65

53.1.Capcana de apă 
(Water lock) - utilizată la 
modulele de CO2 pentru 
acumularea condensului, din 
plastic transparent DRYLINE 
Water Trap System, Adult, com-
patibile cu Maşină de anestezie 
Mindray wato ex 65

Buc 2 1 200,00

TOTAL 34 800,00
*

Denumire SRL «ECHIPAMED-PLUS»

IDNO 1003600077677

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

mun.Chişinău, str.Valea Trandafirilor 24B, of.2-7 / Telefon/fax: (022) 234-349 / E – 
mail: office@echipamed.com 

mailto:olesea.cucerenco@yahoo.com
mailto:dutchmedm@gmail.com
mailto:dutchmedm@gmail.com
mailto:office@echipamed.com
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori economici (socie-
tate mixtă, consorțiu sau altele) Da □     Nu □

Subcontractanți (denumirea, 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

19 19.Maşină de anestezie “Fabius 
Plus, Dräger”

19.2.Rotary knob - buton 
rotativ care contribuie 
la selectarea modulelor, 
compatibil cu monitoa-
rele Vista XL

Buc 2
645 / 27.09.2022

14 640,00

50 50.Analizator ABL825 Flex, Radio-
meter

50.1.Printer head - part 
number 910-318 Buc 1 15 396,00

TOTAL 30 036,00

*

Denumire SRL «GBG-MLD»

IDNO 1003600117582

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

MD-2014, mun.Chişinău, str.Albişoara, 64/2 / Telefon/fax: (022) 54-73-73 / E-mail: office@gbg.md / Web site: www.
gbg-mld.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori 
economici (societate mixtă, 
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

46
46.Ventilator pulmonar de 
transport “HAMILTON-T1, 
Hamilton Medical”

46.1.nCPAP (Regim de ventilare neonate 
nCPAP) - Activare regim de ventilare nCPAP 
pentru ventilatoarele pulmonare neonatale 
“HAMILTON-T1, Hamilton Medical” s/n: 
18769, 18794

Buc 2

646 / 28.09.2022

69 888,00

46.2.nCPAP interface - Set nCPAP starter 
kit - 281975 Buc 2 109 104,00

55
55.Dispozitiv de respirație 
artificială “HAMILTON-C6, 
Hamilton Medical”

55.1.Baterie internă - reîncărcabilă, Li-ion 
Battery 14,4V,5.Ah,72Wh; Compatibil cu 
Dispozitivul de respirație artificială Halmil-
ton C6

Buc 1 12 648,00

 TOTAL 191 640,00

*

Denumire SRL «LABROMED LABORATOR»

IDNO 1012600001177

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

mun.Chişinău, bd.Cuza Vodă 30/1, of.18 / Telefon/fax: (022) 000-824 / 000-823 / E-mail: labro-
med.laborator@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

Asociație de operatori econo-
mici (societate mixtă, consorțiu 
sau altele)

Da □     Nu □

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

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor U/M Cant. Nr./data contrac-
tului Suma, incl.TVA

mailto:office@gbg.md
http://www.gbg-mld.md
http://www.gbg-mld.md
mailto:labromed.laborator@gmail.com
mailto:labromed.laborator@gmail.com
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30 30.Electrocuagulator “Erbe VIO 
200D”

30.1.Cablu bipolar p/u pencetă Buc 2

647 / 03.10.2022

4 992,00

30.2.Cablu monopolar p/u in-
strumente laparoscopice Buc 2 4 032,00

30.3.Electrod neutru - metal, cu 
sistem rapid de cuplare Buc 2 2 064,00

30.4.Cablu p/u electrod neutru - 
cu sistem rapid de cuplare Buc 2 2 208,00

51 51.Dispozitiv de respirație artifi-
cială “SV650, Mindray”

51.1.Senzor de oxigen - cu co-
nexiunea la iesire de tip MOX3 
(9 mV to 13 mV in 210 mBar 
O2), AA829-M10 compatibile cu  
ventilatoare Mindray SV650

Buc 56 65 856,00

 TOTAL 79 152,00

*

Denumire SRL «NEOTEC»

IDNO 1002600048135

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

MD-2037,mun.Chişinău, 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, valoa-
rea 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

43 43.Cititor radiologic digital 
“PCR Eleva S, Philips”

43.1.Casete IP - 35x43cm, 
compatibile cu PCR Eleva S, 
Philips

Buc 10 648 / 28.09.2022 153 200,00

 TOTAL 153 200,00
*

Denumire SRL «TEHNOMEDICA»

IDNO 1002600053256

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

MD-2001,mun.Chişinău, str.Ciuflea, 38/1 / Telefon: (022) 601-087 / 069-909-500 / 
E-mail: tehnomedicamd@gmail.com 

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, serviciilor sau lu-
crărilor U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

33 33.Electrocuagulator “GN 060, 
Aesculap”

33.1.Bipolar Cable GN130 
5/2mm Buc 2 649 / 27.09.2022 4 679,98

 TOTAL 4 679,98
*

Denumire SRL «VIVAMED INTERNATIONAL»

IDNO 1007600028965

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

MD-2044, mun.Chişinău, str.Mircea cel Bătrîn, 16 / Telefon/fax: (022) 92-68-01 / E-mail: 
info@vivamed-int.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □

mailto:office@neotec.md
mailto:agb@neotec.md
mailto:tehnomedicamd@gmail.com
mailto:info@vivamed-int.com


51

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8704 NOIEMBRIE 2022, VINERI

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

49

49.Computer Tomograf “Soma-
tom Emotion 16 slice, SIEMENS”

49.2.Carbon brush set, Power - 
part number: 03818254

49.1.Carbon brush 
set, Data - part nu-
mber: 03804692

Buc 1 650 / 
03.10.2022

51 288,00

51 288,00

Buc 1

 TOTAL 102 576,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribui-
te) se referă la un proiect şi/sau un pro-
gram finanțat din fonduri UE

Nu □ Da □

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestații-
lor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651;  
contestatii@ansc.md / www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 99/22 din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact Dumitru NEGOIŢĂ 

Tatiana MARIAN 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
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 Accesorii pentru îmbrăcăminte specială, conform necesi-
tăţilor Armatei Naţionale în anul 2022

Anunțul de participare

 

 

ocds-b3wdp1-MD-1662038012804
Data publicării: 01.09.2022
Link: Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662038012804?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662038012804
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
147/22 din 21.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Cascom-Lux”
IDNO 1011608000205

Date de contact 

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

or. Căuşeni, Republica Moldova 

Tel: 069902548;

e-mail: cascom-lux@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod 

CPV Cantitate Nr. şi data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Ecuson de piept pentru identificarea gradu-
lui militar culoare military olive

18
42

00
00

-9

13350 unit.

14/699 din 30.09.2022

293700,00

2 Ecuson de piept pentru identificarea gradu-
lui militar 10000 unit. 220000,00

3 Ecuson aferent anilor de studii pentru uni-
forma de paradă 245 unit. 6125,00

4 Ecuson aferent anilor de studii pentru uni-
forma de instrucție 245 unit. 6125,00

5 Ecuson pe piept pentru identificarea grupei 
sanguine 6000 unit. 132000,00

6 Ecuson MC 1000 unit. 25000,00

Suma totală a contractului de achiziţie SRL „Cascom-Lux” 682950,00
Alte informații:

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

Nu       

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

Nu     
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:  -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 100/22 din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact Dumitru NEGOIŢĂ 

Tatiana MARIAN 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația 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 Bocanci din piele naturală cu carâmbi înalți, conform nece-
sităţilor Armatei Naţionale

Anunțul de participare

 

 ocds-b3wdp1-MD-1661415389356
Data publicării: 25.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661415389356?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
148/22 din 23.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661415389356
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Denumire SRL „Geoter-Com”
IDNO 1003600009799

Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 68/1 ap.83

Tel: 068799397

e-mail: geotercom@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Nu

Loturile atribuite:

N
r. 

cr
t. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. şi data contractului Suma, inclu-

siv TVA

1 Bocanci din piele naturală cu ca-
râmbi înalți 18800000-7 2700 per. 14/700 din 30.09.2022 2507760,00

Alte informații:

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

Nu       

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

Nu     
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:  -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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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Nr. 3 din 30 septembrie 2022       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională Transport Auto
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1008601000617
Adresa Mun. Chişinău, strada Aleea Gării nr.6
Număr de telefon/fax 022-320-960
E-mail jubea.vasile@anta.gov.md   
Adresa de internet www.anta.gov.md
Persoana de contact Jubea Vasile
Tipul autorității contractante şi 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)

Tipul autorității: Autoritate administrativă;

Obiectul principal de activitate: Supravegherea şi respecta-
rea cadrului normativ național şi internațional în domeniul 
transporturilor rutiere.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri R       

Obiectul de achiziție Seturi de ecusoane şi rapoarte de inspecție tehnică pe-
riodică

Anunțul de participare Nr.: 21063712/   ocds-b3wdp1-MD-1663162149499
Data publicării: 14.09.2022       
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21063712/
lot/11600307/

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

Licitație electronică R 

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.4 din 30.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.C.S. ”Tipo Direct Serv” S.R.L.

IDNO 1008600004308

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

079295029

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

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

Da □       Nu R       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      
 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea opera-
torului economic

Cantitate şi unitate de 
măsură

Prețul fără 
TVA

Prețul total fără 
TVA

Prețul total cu 
TVA

Set de ecusoane şi rapoarte de in-
specţie tehnică periodică, cu terme-
nul de valabilitate pentru anul 2023

Î.C.S. ”Tipo Direct 
Serv” S.R.L.

50000 seturi
(-100000 bucăți ecu-

soane
- 100000 bucăți ra-

poarte)

7,00 lei/set 350000,00 lei 420000,00 lei

Set de ecuson şi rapoarte de inspecţie 
tehnică periodică a vehiculelor cu 

numere de înmatriculare neutre, cu 
termenul de valabilitate pentru anul 

2024

8000 seturi
(-8000 bucăți ecu-

soane
- 16000 bucăți ra-

poarte)

7,00 lei/set 56000,00 lei 67200,00 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 şi/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://www.google.com/search?q=polivis+disign&oq=polivis+disign&aqs=chrome..69i57j33i10i160l3.6087j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contestatii@ansc.md
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Nr. 2 din 30 septembrie 2022        
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională Transport Auto
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1008601000617
Adresa Mun. Chişinău, strada Aleea Gării nr.6
Număr de telefon/fax 022-320-960
E-mail jubea.vasile@anta.gov.md   
Adresa de internet www.anta.gov.md
Persoana de contact Jubea Vasile
Tipul autorității contractante şi 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)

Tipul autorității: Autoritate administrativă;

Obiectul principal de activitate: Supravegherea şi respecta-
rea cadrului normativ național şi internațional în domeniul 
transporturilor rutiere.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri R       

Obiectul de achiziție Servicii tipografice
Anunțul de participare Nr.: MD-1661417888453

Data publicării: 25 august 2022       
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1661417888453

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

Licitație electronică R 

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

 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661417888453
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.1 din 23.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Poliviz-Design
IDNO 100660001292
Date de contact 

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

022 450 652

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Certificat de agreare pentru ve-
hiculele care transportă anumite 
substanțe periculoase (ADR) 

79810000-5 4200 buc 84 din 
30.09.2022

3816

2. Carnet de Drum pentru autori-
zațiile multilaterale CEMT pe ter-
men scurt (6 file)

79810000-5 2400 buc 84 din 
30.09.2022

23160

3. Carnet de Drum pentru autori-
zațiile multilaterale anuale CEMT 
(52 file, autocopiative – 104 file)

79810000-5 1500 buc 84 din 
30.09.2022

91476

4. Certificatul CEMT pentru condiți-
ile controlului tehnic al autovehi-
culelor  şi remorcilor (ALB)

79810000-5 16000 buc 84 din 
30.09.2022

11136

5. Certificatul CEMT sau de co-
respundere a remorcii/semire-
morcii cu cerințele de siguranță  
(GALBEN)

79810000-5 800 buc 84 din 
30.09.2022

2160

6. Carnet cu foi de parcurs INTER-
BUS (75 pagini)

79810000-5 1200 buc 84 din 
30.09.2022

95160

7. Certificat de competență profe-
sională a managerului

79810000-5 700 buc 84 din 
30.09.2022

3540

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

https://www.google.com/search?q=polivis+disign&oq=polivis+disign&aqs=chrome..69i57j33i10i160l3.6087j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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 

 a contractului de achiziții publice nr.  Mtender ID nr.  ocds-b3wdp1-MD-1660824824318 pentru achizițio-
narea privind Elaborarea şi implementarea Sistemului informațional de management a datelor în dome-
niul educației incluzive

din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
Localitate Republica Moldova, mun.Chişinău
IDNO 1003620003181
Adresa Bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.169
Număr de telefon/fax 022593770, 595277
E-mail craprm@gmail.com
Adresa de internet craprm@gmail.com
Persoana de contact Virginia Rusnac, 022593770, craprm@gmail.com
Tipul autorității contractante şi 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 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 achiziționarea privind Elaborarea şi implementarea Sistemului infor-
mațional de management a datelor în domeniul educației incluzive 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660824824318

Data publicării: 18.08.2022

Link:https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/document/
attachments/Anexa_nr_3_27_07_2022.pdf; 
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/document/attach-
ments/CRAP_Plan_TIC_%202022_modificat_2.signed%20%281%29.
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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică , în 1 rundă 

Nr. oferte primite Total:1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat:0

Pe cale electronică:1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660824824318
mailto:craprm@gmail.com
mailto:craprm@gmail.com
mailto:craprm@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660824824318
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru: În urma examinări şi 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/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C. ”REȚELE TERESTRE” S.R.L

IDNO 1007600026075

Date de contact 

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

Celonenco Vitalie, mun. Chişinău, str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni 
59/B, of.815;  office@rts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, cota TVA  0%,

lei

1 Achiziționarea privind Elaborarea şi 
implementarea Sistemului informa-
țional de management a datelor în 
domeniul educației incluzive

72261000-2

Servicii de sof-
tware

1 PI/22-52 din 
30.09.2022

925 000,00 

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit 
(atribuite) se referă la un proiect şi/
sau un program finanțat din fon-
duri ale UE

Nu □        

Da  □       

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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 fina-
lizarea 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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Nr.    1      din__04.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria com.Pohrebeni r. Orhei
Localitate s.Pohrebeni r.Orhei

IDNO 1007601003301

Adresa s.Pohrebeni r.Orhei

Număr de telefon/fax 0235/65236

E-mail prim.pohrebeni@mail.ru
Adresa de internet pohrebeni.comuna.md
Persoana de contact Roman Șarcaliuc, 067265236

prim.pohrebeni@mail.ru
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

 
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/ acordului-cadru Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări v

Obiectul de achiziție 45233142-6

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662641296195

Data publicării: 08.09.2022

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063196/
lot/11599370/ 

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 şi 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 şi mij-
locii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 27.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „GENESIS International„SRL
IDNO 1010600006879
Date de contact 

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

m u n . C h i ş i n ă u , s t r . A l b i ş o a r a 8 4 / 6 /
tel.069982057/ drumuri.gi@gmail.com/ www.
genesisisinternational.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu v       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu v     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a îmbrăcămintei 
rutiere pe  drumurile din comuna 
Pohrebeni, s.Pohrebeni, rl. Orhei                       

45233142-6

1 buc

Nr.60 din 
04.10.2022

345162,64

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:drumuri.gi@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 Nr.  21061723 din  30.09.2022 

.   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, 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  Licitație deschisă  
Procedura de achiziție repetată (după caz) -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru Lucrări     

Obiectul achiziției Lucrări de reparare a pardoselei et. 8 secția oftalmolo-
gie (sector 3,4)

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660655318978
Data publicării: 16.08.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061723/

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

Nr. oferte primite

Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 5

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

 În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.218/22 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Eurogalex Prim S.R.L.
IDNO 1008600035249
Date de contact 

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

Telefon: 069402087

E-mail: eurogalex@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu      

 
 
 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

    Suma, inclusiv 
TVA

1
Lot 1. Lucrări de reparare a par-
doselei et. 8 secția oftalmologie 
(sector 3,4)

45453000-7 1 lucrări Nr. 06-197/22 
din 30.09.2022 1.498.278,00

 
 
Alte informații:-

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

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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

Din 04.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet www.treime.md

Persoana de contact Tatiana Hainițchi

Tipul autorității contractante şi 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 □Licitație deschisă  □Altele: [Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Articole textile şi de uz casnic pentru anul 2022, repetat
Cod CPV

 

39500000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proce-
duri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21063424
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662981454675?tab=contract-notice
Data publicării: 12.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții pu-
blice a autorității contractante

□ Da  □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

http://treime.md/ 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse exter-
ne; □Alte surse: Surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 43000

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662981454675?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662981454675?tab=contract-notice
http://treime.md/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 65 din 26.09.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Anghel-Lux SRL

IDNO 1014600041979

Date de contact 

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

tel: 079610608

e-mail: anghellux@mail.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lot.1 Anghel-Lux SRL 39500000-7 500 buc Nr.432 din 

04.10.2022 51600,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:anghellux@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11 din 23.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție şi Pază de Stat
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601001104
Adresa mun. Chişinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon/fax 022 250-934, 022 250-922
E-mail achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact Mariana MAGLA
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securi-
tăţii statului

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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Uniformă de serviciu 
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1659615002351

https://achizitii.md/ro/public/tender/21061109/
Data publicării: 04.08.2022

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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.43 din 29.08.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică următorilor ofertanți:

Denumire Artizana SRL Simcomtex SRL
IDNO 1002600013012 1003600040033

Date de contact 

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

mun.Chişinău,str.Academiei 13/1, 
Tel.(022) 731-143,fax. 727-006

mun.Chişinău,or.Durleşti,str.Șt. 
Vodă,10, Tel.(022) 584-938

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □      Da □       Nu □      
Asociație de operatori eco-
nomici

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □       Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. şi data 

contractului
Suma, inclu-

siv TVA

1 Lotul 1 Scurtă călduroasă din ţe-
sătură impermeabilă de serviciu

18
10

00
00

-0 150 buc. Nr. 79 din 
02.09.2022 388 800,00

2 Lotul 2 Uniformă de serviciu - Nr. 80 din 
02.09.2022 481 800,00

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

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: - 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante Nu sunt
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 12 din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție şi Pază de Stat
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601001104
Adresa mun. Chişinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon/fax 022 250-934(32), 022 250-922
E-mail achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact Mariana MAGLA
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul se-
curităţii statului

 
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 Produse petroliere
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1659954921206

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061246/
Data publicării: 08.08.2022

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 şi 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 
şi mijlocii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659954921206
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 48 din 06.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS LUKOIL-Moldova SRL

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Columna, nr.92, tel:022-212-238, 211-225, 
dumitru.simonov@lukoil.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici

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

Subcontractanți

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

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lotul 1

Motorină Euro 5
09100000-0

24000 litri
Nr. 81 din 

07.09.2022 946 810,00

2
Lotul 2 

Benzină Premium 95
11000 litri

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: - 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante Nu sunt
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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).

tel:022-212-238
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13 din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție şi Pază de Stat
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601001104
Adresa mun. Chişinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon/fax 022 250-934, 022 250-922
E-mail achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact Mariana MAGLA
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul se-
curităţii statului

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Comutator Smart switch
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1660733804570

Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061802/
Data publicării: 17.08.2022

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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei de evaluare 
a grupului de lucru nr. 50 din 12.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru următorilor ofertanți:

Denumire SC Gama Computer SRL
IDNO 1004600055542
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. M. Manole, 12/2, Tel. (022) 90-
30-90

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. şi data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 1 

Comutator Smart switch
30000000-9 1 buc. Nr. 83 din 

20.09.2022 64 440,00

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

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: 
- 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 30 din 30 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chişinău

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art.47 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Construcția unui parc public cu terenuri de joacă 

pentru copii situat pe str. Alexei Mateevici, com. Stă-
uceni, mun. Chișinău

Anunțul de participare Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1660306374287

Data publicării: 12.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660306374287?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660306374287
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660306374287?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660306374287?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 30 din 23 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire KVM Cons SRL

IDNO 1010600042392

Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2024, mun. Chişinău, str. 
Dumitru Rîşcanu 12V ap.16, telefon/fax: 069252252, 
e-mail: kvmcons@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Alex Garden

IDNO 1012600006895

Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-2075, mun. Chişinău, bd. 
Mircea cel Bătrîn 44/1 of 48, telefon/fax: 060292925, 
e-mail: sales@alexgarden.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Ginacom SRL

IDNO 1008600035593

Date de contact 

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

Republica Moldova, MD-3717, S.Galesti, r-l Stra-
seni, telefon/fax: 078533533, e-mail: ginacom.com-
panie@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:sales@alexgarden.md
mailto:ginacom.companie@gmail.com
mailto:ginacom.companie@gmail.com
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. 
Stauceni, mun. Chișinău

LOT I KVM Cons SRL 4520000-9 148 din 
30.09.2022

7 644 654,53

LOT II Alex Garden 4520000-9 149 din 
30.09.2022

1 617 832,16

LOT III Ginacom SRL 4520000-9 150 din 
30.09.2022

1 198 869,39

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 29 din  30 septembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chişinău

IDNO 1007601009990

Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante şi 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)

APL

 
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)

Art.57 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru trim. IV anul 2022 la IET ”Salcioara” 
din com. Stăuceni

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662719725997

Data publicării: 09.09.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662719725997?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total:7

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii:7

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 7

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662719725997
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 31 din 23 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire AVT LUX COM
IDNO 1014600040053
Date de contact 

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

avtluxcom@mail.ru

069130527
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

villaprodotti@mail.ru

060885999, 060882288, 022 846333
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire Credoprim SRL

IDNO 1003600026963

Date de contact 

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

credoprim@mail.ru

069043575

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038

Date de contact 

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

nobilprest@mail.ru 

079222838

mailto:avtluxcom@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:credoprim@mail.ru
mailto:nobilprest@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI

IDNO 1003600132567

Date de contact 

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

panifcoop@rambler.ru

023723586,078890488

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 contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 1 uleiuri vegetale 15800000-6 147 din 30.09.2022 5 954.00
2 Lotul 2 făinoase 15800000-6 147 din 30.09.2022 7 731.40
3 Lotul 3 sucuri 15800000-6 147 din 30.09.2022 9 240.00
4 Lotul 4 patiserie 15800000-6 147 din 30.09.2022 3 794.00
5 Lotul 5 băcănii 15800000-6 147 din 30.09.2022 6 155.00
6 Lotul 6 condimente 15800000-6 147 din 30.09.2022 1 923.00
7 Lotul 7 pește 15800000-6 143 din 30.09.2022 25 200,00
8 Lotul 8 Muraturi 15800000-6 147 din 30.09.2022 5 500.00
9 Lotul 9 semințe,miez, fr.uscate 15800000-6 147 din 30.09.2022 16 300.00

10 Lotul 10 carne refregerată,vacumată 15800000-6 146 din 30.09.2022 159 684.00
11 Lotul 11 lactate 15800000-6 144 din 30.09.2022 212 494.00
12 Lotul 12 crupe 15800000-6 147 din 30.09.2022 20 898.00
13 Lotul 13 panificație 15800000-6 145 din 30.09.2022 35 683.95
14 Lotul 14 verdețuri 15800000-6 147 din 30.09.2022 9 200.00
15 Lotul 15 fructe 15800000-6 147 din 30.09.2022 62 110.00
16 Lotul 16 legume 15800000-6 147 din 30.09.2022 139 600.00
17 Lot 17 ouă de găină 15800000-6 147 din 30.09.2022 27 840.00

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

mailto:panifcoop@rambler.ru
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publi-
cărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.31 din 03 octombrie 2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

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

Adresa de internet Spital.md

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

Tipul autorității contractante şi 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)

Instituția Publică Medicală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Obiectul de achiziție Materiale şi obiecte de uz gospodaresc

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662553987970

Data publicării: 07.09.2022

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21063079

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 6

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 6
 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire SRL Eleamag

IDNO 1006600057355

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Independenței 22/3 of.1

Tel.079120977, e-mail:eleamag@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Alex Standard

IDNO 1013600018392

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.V.Alecsadri 77 of.2

 Tel.079500437, e-mail: alexstandard.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SA Modernus

IDNO 1002603000631

Date de contact 

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

Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare 64 Tel.060601281, e-mail:bestmo-
dern@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Felinar LED 

31600000-2 20 buc Eleamag SRL

Nr. 254

30.09.2022

13680,00

2 Calorifer tip panou 31600000-2 2 buc Modernus SA

Nr.255

30.09.2022

23 200,00

Calorifer tip panou
31600000-2 8 buc

3 Robinet 31600000-2 30 buc Alex Standard SRL

Nr.253

30.09.2022

9 624,00

Reducție din alama
31600000-2 16 buc

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 30 din 28 septembrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

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

Adresa de internet Spital.md

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

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția Publică Medicală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse parafarmaceutice 2022 (loturile neachizițio-
nate).

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660109419088
Data publicării: 10.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061292

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

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 51
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 51
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 51
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 40 din 16 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Natusana

IDNO 1006600025657

Date de contact 

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

Mun.Chişinău, bd.Valea Crucii 22/1 ap.101   Tel.069469457; e-mai-
l:Natusana-moldova@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Denumire SRL Labromed Laborator

IDNO 1012600001177

Date de contact 

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

Mun.Chişinău, str.Cuza Vodă 30/1.Tel.022/000-824; e-mail:labro-
med.laborator@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □     

Denumire SRL GBG-MLD

IDNO 1003600117582

Date de contact 

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

Mun.Chişinău, str. Albişoara 64/2

Tel.022/54-73-73, e-mail:office@gbg.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SA M-Inter-Farma

IDNO 1003600005263

Date de contact 

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

Mun.Chişinău, str.Grenoble,23.Tel.022/904-005, e-mail:info@min-
terfarma.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Medglobalfarm

IDNO 1016600000765
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Date de contact 

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

Mun.Chişinău, str.M.Costin 17/7 of.71

Tel.022/52-30-90; e-mail:medglobalfarm@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Ericon

IDNO 1003600000316

Date de contact 

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

Mun.Chişinău, or.Durleşti, str.V.Lupu Tel.022/520-108, E-mail:bu-
nicgh@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □          

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Denumire SRL Alex Standard

IDNO 1013600018392

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.V.Alecsadri 77 of.2

 Tel.079500437, e-mail: alexstandard.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 2: Articole parafarmaceutice pentru gastroenterologie

Sonda stomacală CH/FR N16 33100000-1 430 buc IM Natusana SRL

Nr.245 din 
26.09.2022

31 064,00

Drenaj p/u aspirație activa+para 33100000-1 100 buc

Masca p/u inhalare copii (Airlife) 33100000-1 500 buc

Plosca pentru maturi 33100000-1 5 buc

Seringi 30ml pentru infuzomat 33100000-1 100 buc

2 Lotul 4: Articole parafarmaceutice (diverse)
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Acumulator p/u aspirator Primus, UL5-12,12V, 
5A/h lungime 90 mm latime 70 mm inailtimea 
101 mm

33100000-1
2 buc

Labromed Labora-
tor SRL

Nr.246 din 
26.09.2022

75 484,40

Electroadele p/u mîni şi picioare cu clame 33100000-1 2 set

Electrod ECG MAC 600 33100000-1 200 buc

Electrod pasiv p/u diatermocoagulator E7507 33100000-1 500 buc

Masca p/u inhalare adulți (Airlife) 33100000-1 500 buc

Senzor SpO2 (monitor DASH 4000) 33100000-1 10 buc

Senzor SpO2 maturi (Nellcor TM) 33100000-1 10 buc

Senzor SpO2 pediatric-infant(Nellcor TM) 33100000-1 10 buc

Lotul 6: Manșete pentru monitoare pacient

Manjeta la cardiomonitor cu conector copii 
N10-19 cm

33100000-1 15 buc

Manjeta la cardiomonitor cu conector copii 
N18-26 cm

33100000-1 15 buc

Manjeta la cardiomonitor cu conector maturi 
N17-25 cm

33100000-1 20 buc

Manjeta p/u monitor 25-35 cm 33100000-1 22 buc

3 Lotul 4: Articole parafarmaceutice (diverse)

Container p/u transportarea analizelor bacteri-
ologice

33100000-1 5 buc GBG-MLD SRL

Nr.247 din 
26.09.2022

12 456,00

Container pentru transportarea vaccinului 33100000-1 1 buc

Set Laringoscop Miler pentru maturi 33100000-1 1 buc

4 Lotul 4: Articole parafarmaceutice (diverse)

Cutii p/u deseuri medicale

33100000-1 7500 buc SRL Medglobal-
farm

Nr.249 din 
26.09.2022

66 000,00

5 Lotul 4: Articole parafarmaceutice (diverse)

Set endo ligaturarea varicelor esofagiene

33100000-1 5 set SRL Ericon

Nr.250 din 
26.09.2022

19 800,00

6 Lotul 4: Articole parafarmaceutice (diverse)

Termometru p/u frigider 33100000-1 56 buc SRL Alex Standard

Nr.251 din 
26.09.2022

8 530,00

7 Lot 7: Pelicula

Pelicula radiologică (verde) 13x18 cm N100 33100000-1 10 buc SA M-Inter-Farma

Nr.248 din 
26.09.2022

122 335,00

Pelicula radiologică (verde) 35x35 cm N100 33100000-1 25 buc

Chimicale pentru prelucrarea pelicilei -Develo-
pant (manual)

33100000-1 250 L

Pelicula radiologică 30x40 (verde) Konika 33100000-1 2500 buc

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.1 din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Cojuşna

Localitate sat. Cojuşna
IDNO 1010601000025

Adresa Str. Mihai Viteazul 225
Număr de telefon/fax 023742406

E-mail 023742238

Adresa de internet primariacojusna@gmail.com

Persoana de contact Primar Crăciun Igor, tel. 069988847

Tipul autorității contractante şi 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)

Administrație Publică Locală

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 Achiziționarea lucrărilor de amenajare și reabilitare a spațiu-
lui public –aleea pietonală din parcul central,, din satul Cojuș-
na, r-nul Strășeni.

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661675201955

Data publicării: 29.08.2022

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062408/

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 şi 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 şi mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 4
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661675201955
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 23.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC Nisprofcon SRL

IDNO 1003609010608

Date de contact 

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

Guțanu Pavel-Director

nisprofconsrl@gmail.com

0264-24 500
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/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Achiziționarea lucrărilor de amena-
jare și reabilitare a spațiului public 
–aleea pietonală din parcul central,, 
din satul Cojușna, r-nul Strășeni.

45200000-9  Conform caie-
tului de sarcini

Nr. 68 din 
30.09.2022

3 786 122,81 

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 şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:nisprofconsrl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   1       din_29.09.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hincăuți

Localitate s. Hincăuți, raionul Edineț, RM

IDNO 1007601009196

Adresa s. Hincăuți, raionul Edineț, RM

Număr de telefon/fax 069263921

E-mail hincăuți.primaria.@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Dascal Ghenadie

Tipul autorității contractante şi 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 preala-
bilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de supraveghere tehnică la construcția rețelelor de 

alimentare cu apă din s. Hincăuți rl. Edineț.
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662639428699

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662639428699?tab=contract-notice
Data publicării: 08.09.2022

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

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

 

mailto:hincăuți.primaria.@gmail.com
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. _1__ din 29.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Aldicons
IDNO 1003607005893

Date de contact 

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

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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de supraveghere tehnică la 
construcția rețelelor de alimentare 
cu apă din s. Hincăuți rl. Edineț.

71500000-3 1 servicii 82944,00

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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.   1       din__29.09.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Lopatnic

Localitate s. Lopatnic, rl Edineț, RM

IDNO 1007601008616

Adresa s. Lopatnic, rl Edineț, RM

Număr de telefon/fax +37324648308

E-mail olga.bondariuc@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Alexandru Roşca

Tipul autorității contractante şi 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 Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de renovare exterioară (acoperişul cu sistemul de 

jgheburi, burlane şi tîmplărie) pentru clădilea Gimnaziului 
din satul Lopatnic, raionul Edineț

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661761698246
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661761698246?tab=contract-notice
Data publicării:29.08.2022

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 şi 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 şi mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

 

mailto:olga.bondariuc@mail.ru
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
__1__ din 29.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Vatel Prim SRL
IDNO 1005600009874

Date de contact 

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

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. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de renovare exterioară (aco-
perişul cu sistemul de jgheburi, 
burlane şi tîmplărie) pentru clădilea 
Gimnaziului din satul Lopatnic, raio-
nul Edineț

45200000-9 1 lucrări 20 din 
30.09.2022

2281173,96

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 04/10 din 04.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Codreanca
Localitate s. Codreanca rl. Străşeni
IDNO 1007601006014
Adresa 3714, MOLDOVA, Străşeni, s. Codreanca
Număr de telefon/fax 079107600
E-mail primaria.codreanca@mail.ru
Pagina web oficială -
Persoana de contact Mihail Cotelea
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate Contractantă – Administrația Publică Locală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a unui complex de terenuri de joacă 
pentru o copilărie frumoasă localizat com.     Codreanca, rl. 
Străşeni – 3 terenuri

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661275113027
Data publicării: 23.08.2022 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062160/

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

ziţiilor publice” 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 0
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:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
26/09 din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ,,Gabrina-Prim’’
IDNO 1009600006066
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
s. Codreanca, Raionul Străşeni, MD3714 gabri-
naprim74@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 Lucrarilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lucrări de construcție a unui com-
plex de terenuri de joacă pentru o 
copilărie frumoasă localizat com. 
Codreanca, rl. Străşeni – 3 terenuri

 45200000-9 Conform anunțului/ 
Invitației de partici-

pare

04/10

04.10.2022

2 154 807 

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 şi/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) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 01/21063343  din 04.10.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Străşeni

Localitate Or. Străşeni

IDNO 1003600158309

Adresa str. T. Ciorbă 11/1

Număr de telefon/fax (0237)-22-448

E-mail srstraseni@ms.md

Adresa de internet -

Persoana de contact Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255,  ap.spitalulstraseni@
gmail.com

Tipul autorității contractante şi 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)

Tipul autorității contractante - Instituție publică

Obiectul principal de activitate - activitatea spitalelor de 
profil larg şi spitalelor specializate; activitatea maternități-
lor; practica medicală; alte activități de asistență medicală.

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)

Art. 57 alin. (1) din Legea privind achiziţiile publice nr. 
131 din 03.07.2015, care stipulează: ”Autoritatea con-
tractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui 
contracte de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servi-
cii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu 
condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei să nu depășeas-
că 800000 de lei pentru bunuri și servicii și 2000000 de lei 
pentru lucrări.”

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Achiziționarea Produse alimentare pentru pacienții 
care beneficiază de asistență medicală spitalicească 
şi Produse alimentare pentru pacienții cu tuberculoză 
prin intermediul tichetelor alimentare, pe parcursul tri-
mestrului IV (octombrie-decembrie 2022)

Anunțul de participare Nr.: 21063343/ocds-b3wdp1-MD-1662731624840
Data publicării: 9 sept. 2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662731624840?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662731624840?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662731624840?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01/21063343 din 27.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

I. 

Denumire ”CREDOPRIM” SRL
IDNO 1003600026963
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Vasile Badiu, 20, credoprim@
mail.ru, 069102634

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 10 Produse lactate 15800000-6 Conform specificați-
ei tehnice şi de preț

AP-11/2022 
din 

03.10.2022

111807,00

2 Lotul 13 Lapte pentru salariați 
care activează în condiții nocive 
de muncă

255 L.

3. Alte informații:

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

Nu 

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

Nu      
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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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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).



101

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8704 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 02 din  04.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante  Primăria Scoreni
Localitate s. Scoreni r-nul Străşeni
IDNO 1007601009118
Adresa s. Scoreni r-nul Străşeni
Număr de telefon/fax 0237-74-040, fax 0237-74-236
E-mail Scoreni.project@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Barbos Valentina
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

Primăria Scoreni este Autoritate Publica Locala, organizaţie 
de stat, autoritate centrala de achiziţie

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisa
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 Achiziționarea lucrărilor de construcţie a unui complex de 
activităţi recreative

Anunțul de participare Nr.:21062645 
Data publicării: 01.09.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1662034585143

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3 (trei), pe cale elctronica

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
02 din  27.02.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire AVANTAJ – AV   SA
IDNO 1003600083625
Date de contact 

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

069139556,   avantajav@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □            
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □            

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare sau lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea lucrarilor de construcţie a 
unui complex de activităţi recreative

45200000-9 1 Nr.26 

Din 04.10.2022

2974529.15

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

        
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene  privind contractul (contractele) la care se referă 
anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.3 din 04.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Ivancea
Localitate com. Ivancea r-nul Orhei
IDNO 1007601001754
Adresa s. Ivancea r-nul Orhei
Număr de telefon/fax 0235-43-236, 0235-43-238
E-mail primariaivancea@mail.ru
Adresa de internet ivancea.md
Persoana de contact Dolghieru Liliana, 023543236, lilieru@gmail.com
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

Autoritate Publică Locală

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 □        

Servicii □       

Lucrări X
Obiectul de achiziție Reparația capitală a acoperişului blocului de gospo-

dărie a grădiniței de copii din s. Ivancea, r-nul Orhei
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662638054261

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662638054261?tab=contract-notice  
Data publicării: 08.09.2022

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 şi 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 şi mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 
Pe cale electronică: 5

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662638054261
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662638054261?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662638054261?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 3 din 27.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Vatel Prim SRL
IDNO 1005600009874
Date de contact 

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

mun. Chişinău str. Ginta Latină 19/1 ap. (of.) 
107, 

e-mail: vatel-prim@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da X      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Reparație capitală a acoperi-
șului blocului de gospodărie a 
grădiniței de copii din s. Ivan-
cea, r-nul Orhei

45261910-6 1 buc. Nr. 52 
04.10.2022

699 847,77MDL

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect şi/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 □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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__________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției

Localitate Mun. Chişinău

IDNO 1013601000495

Adresa Str. Tiraspol 11/1

Număr de telefon/fax 022 868 066

E-mail Inspectoratul General al Poliției

Adresa de internet www.poliția.md

Persoana de contact Elena Corduneanu
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de efectuare a expertizelor medico-legale, pentru necesi-
tățile Inspectoratului General al Poliției pe parcursul anului 2022

Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: -

Link: -202221401 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate 1. În conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) lit.c) din Legea 
nr.131/2015 privind achizițiile publice.

2. În conformitate cu pct.128 subpct.3) din Regulamentul cu pri-
vire la achizițiile publice folosind procedura de negocierea, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului nr.599/2020.

3. În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Legea 
nr.1086/2000 cu privire la expertiza judiciară – „Expertiza medi-
co-legală se efectuează de către Centrul de Medicină Legală de 
pe lângă Ministerul Sănătății, în baza regulamentului aprobat de 
Guvern, iar expertiza psihiatrico-legală se efectuează în unitățile 
medico-sanitare din sistemul Ministerului Sănătății.”

Nr. oferte primite Total: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat:0

Pe cale electronică: 1 
 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în deciziei de atribuire a 
contractului de achiziții publice nr.118 din 06.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertanților:
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Denumire Centrul de Medicină legală
IDNO 1003600100445
Date de contact 

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

cancelaria.cml@ms.md

022-738274

mun. Chişinău, str. V. Korolenco, 8
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1 Servicii de efectuare a experti-
zelor medico-legale prevăzute 
la anexele nr.2,3 şi nr.4 ale HG 
nr.194/2017 pentru aprobarea 
tarifelor la serviciile de expertiză 
judiciară şi extrajudiciară

71319000-7 - 130-SR din 
16.09.2022

7 000 000,00

 
Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:cancelaria.cml@ms.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6 din 30 septembrie 2022

1.  
Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Sîngerei
Localitate Or. Singerei
IDNO 1007601009369
Adresa Str. Independenței, 111
Număr de telefon/fax
E-mail consiliu@singerei.md
Adresa de internet www.singerei.md
Persoana de contact CUCOȘ Lilia
Tipul autorității contractante şi 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 publică locală de nivelul II

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică

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

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

Obiectul de achiziție Echipament medical CPV - 33100000-1

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650958628865

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650958628865?tab=contract-notice

Data publicării: 26 aprilie 2022

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut □  
Costul cel mai scăzut  □                                  
Cel mai bun raport calitate-preţ□ 
Cel mai bun raport calitate-cost□            

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate □Acord-cadru  
□Sistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică   
□Catalog electronic

Nr. oferte primite Total: 9

De la operaiori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 
9

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 9

mailto:consiliu@singerei.md
http://www.singerei.md/
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.7 din  16 iunie 2022 şi 9 din 08 august 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică 
urmatorilor ofertanti:

Denumire MEDEXCOM-TEH S.R.L
GBG-MLD S.R.L.
INTERMED S.R.L.

IDNO 1019600008809,
1003600117582,
1002600034804

Date de contact
(adresu/ telefon/ fax/ e-ir ail/ pagina web)

- Adresa: MD – 2060, Mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă nr.44, of.111,Telefon: 
+373 79781169
- Adresa :MD-2005, str. Albişoara,64/2 mun.Chişinău, Telefon: 022 54-91-21
- Adresa: MD – 2005, Mun. Chişinău, str.Alibişoara 64/2 b mun. Chişinău. Tele-
fon: 022 54-91-20

Intreprindere mick sau mijlocie Da □   Nu □

Asociatie de operatori economici
(societate niixtă, consorțiu sou altele)

Da □  Nu □  

Subcontractanți
(Jcnuln iI cci, valocirea şi pi ocentul min c’r›n-
lracl)

Da □  , Nu □  

Loturile atribuite:

Denumirea lotului
Denumirea opera-

torului  
economic

Cod CPV
Cantitate și 
unitate de 

măsură

Numărul 
și data 

contractului/ acor-
dului-cadru

Suma  inclu-
siv TVA

Lotul I,

Masă pentru operații cu 
5 secții, Lotul II

Sistem radiodiagnostic 
cu braț C

MEDEXCOM-TEH 
S.R.L 33100000-1 1 buc. 48/22 din 

25.08.2022
1566000,00 

lei

Lotul III

Sistem videoendosco-
pic pentru videogastro-

scopie

GBG-MLD S.R.L. 33100000-1 1 buc. 49/22 din 
25.08.2022 372006,00 lei

Lotul V

Ecograf multidisciplinar 
staționar

INTERMED S.R.L. 33100000-1 1 buc. 50/22 din 
25.08.2022 966381,60 lei 

Lotul IV

Set pentru laparascopie
GBG-MLD S.R.L. 33100000-1 1 buc. 54/22 din 

19.09.2022
1620240,00 

lei 

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

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect şi/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu □         

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contrac-
tele) la care se referă anunțul respectiv

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-
2001;  tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
 
 
 
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. 11 din 04 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism şi relații funciare

Localitate mun.Chişinău

IDNO 1007601010323

Adresa Mun. Chişinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83

Număr de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10

E-mail ap.dgaurf@mail.ru

Adresa de internet www.dgaurf.md

Persoana de contact Colodroțchi Nina

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate 

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

Autoritate locală

 
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)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015

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

Obiectul de achiziție Servicii de implementare a Sistemului Informațional Geogra-
fic (SIG) în asigurarea 
controlului publicității exterioare pe teritoriul oraşului Chişi-
nău

Anunțul de participare Nr.:21059500

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-
1657022804335?tab=contract-notice

Data publicării: 05.07.2022

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 şi 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 şi mij-
locii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: X

 
 
 

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657022804335
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657022804335
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.17 din 12 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire „GEOFIX SOLUTIONS” S.R.L.
IDNO 1021600036560
Date de contact 

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

MD-2025, mun.Chişinău, str.Mihail Lomonosov 49/7 
e-mail: nick.craciun@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       x

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      x

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma totală, cota 0%TVA

1 Servicii de implementare a Sistemului In-
formațional Geografic (SIG) în asigurarea 
controlului publicității exterioare pe 
teritoriul oraşului Chişinău

72200000-7 1 buc. 48/22 din 
15.09.2022 120 000,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect şi/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu □     X

Da □        

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

Nu □       X 
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1/016 NFP  din 30.09.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul

Republican Experimental

Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chişinău, str. Romană 1
Număr de telefon/fax 022/ 263001
E-mail 022-229927
Adresa de internet anticamera@crepor.org
Persoana de contact Secția Achizitii Publice, 022/263130

achizitii.crepor21@gmail.com
Tipul autorității contractante şi 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 
participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art. 56 p.1 alin.a),b) al Legii 131/2015;

Art.128. p.1, p.2 HG nr.599/2020

In cadrul licitației deschise  nr.

ocds-b3wdp1-MD-1661249533725   din 12 septem-
bire 2022 au fost depuse oferte neconforme, inac-
ceptabile.  Ținănd cont specificul activității instiutției, 
prestarea serviciilor de reabilitatre a persoanelor 
cu dezabilități locomotorii şi veteranilor de război, 
într-o măsură strict necesară,   din motive de maximă 
urgenţă, nu se pot respecta termenele pentru 
desfăşurarea unei noi proceduri de licitație deschisă 
(repetată).

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Legume şi fructe pentru perioada 01-30 octombrie 
2022

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 
Link:  202222325 NFP

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661249533725
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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 şi 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 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1/016 NFP din 26 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire ”Procriomax” S.R.L.
IDNO 1008600052480

Date de contact 

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

procriomax@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Legume şi fructe 03200000-3 1 lot 153 din 30.09.2022 85870,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □               

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

Nu □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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 aco

rdului-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. 59/A/22 din 29.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționa-
le în Finanțe”

Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr. 7
Număr de telefon/fax 022-26-28-73, 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Pagina web oficială ctif.gov.md

Persoana de contact Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.
md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate Instituție Publică, Servicii informaționale

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-ca-
dru Bunuri

Obiectul de achiziție Licențe pentru gestionarea sistemului de telefonie IP

Anunțul de participare

Nr: MTender: ocds-b3wdp1-MD-1658146960703
Data publicării: 18.07.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658146960703?tab=contract-notice  

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

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
Pe cale electronică: 1

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

 În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire şi în baza deciziei grupu-
lui de lucru nr. Nr. 59/D/22 din 08.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „Lanitron” S.R.L.
IDNO 1002600027262

mailto:evgheni.balica@ctif.gov.md
mailto:evgheni.balica@ctif.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658146960703?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658146960703?tab=contract-notice
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Date de contact 

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

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cetatea Albă, nr. 
43

acalinin@lanitron.net, www.lanitron.net
Întreprindere mică sau mijlocie Întreprindere mică
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da       Nu  √    

Subcontractanți

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

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma totală, 
inclusiv TVA

1. Licențe pentru gestionarea sistemului de 
telefonie IP 48218000-9 3 licențe

nr. 104/LP/2022

din 29.09.2022
113442,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect şi/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu

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

Nu 
--

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:acalinin@lanitron.net
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 03.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Soroca 

Localitate mun. Soroca 

IDNO 1006601001805

Adresa Or.Soroca str. Ocolirii nr. 1

Număr de telefon/fax 0230 92 2 43/  061141804

E-mail logistica.soroca@dse.md

Adresa de internet
Persoana de contact Lavraniuc Mariana

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Sistem de securizare energetica a Directiei Situatiei Excep-
toinale mun. Soroca din str. Ocolirii nr.1 mun. Soroca

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662617653302

Data publicării: 08.09.2022
Nr: 21063117

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662617653302
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 23.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire S. R. L COMPASS

IDNO 1003600004819

Date de contact 

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

069127471

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, fără 
TVA

1. Sistem de securizare energetica 
a Directiei Situatiei Exceptoinale 
mun. Soroca din str. Ocolirii nr.1 
mun. Soroca

45200000-9 Un lot 45 din 
26.09.2022

1 374 500,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □      

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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. 168/22AA din 04.10.2022   

       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
 
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/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse de papetărie
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1659005009634

Data publicării: 29.07.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659005009634?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 1 (două)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 1 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 1 (două)

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659005009634?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659005009634?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 348/22 din 09.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire FPC „Primex-Com” SRL
IDNO 1002600018394
Date de contact 

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

MD-2012, str. M. Cibotari, 59/6, mun. Chişinău, 
tel., 022 226682

e-mail: primex@dnt.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA, lei

1
1.1. Maşină de înseriat, 
biguit, perforat şi rituit

FPC „Pri-
mex-Com” SRL

30171000-8

1 buc. 

Nr. 1055 

din 04.10.2022

285 780,00

Masă cu role 1 buc. 19 695,00

Cap de numerotare (nu-
mbering head) 4 buc. 51 999,98

Role de cerneală (inker 
roller move) 2 buc. 4 699,99

Roţi de alimentare (fee-
der wheel) 3 buc. 4 500,00

1.2. Serviciul pentru 
instalarea şi punerea  în 
funcţiune a utilajului

--/-- 9600,00

1.3. Serviciul pentru 
instruirea personalului --/-- 4800,00

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

mailto:primex@dnt.md
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
124 (et. 4),

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md, 

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

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

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

Nr.18 din 04.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □  

Servicii □

Obiectul de achiziție Tehnică pentru amenajarea sălii de curs 409, Bloc Central, postul 
TV Unda Liberă

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658760068498

Data publicării: 25.07.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658760068498

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 şi 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 şi 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 examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
23 din 17.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „Accent Electronic” S.A.
IDNO 1003600023124
Date de contact 

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

MD-2001, mun. Chişinău,

str. Bulgară, 33/1; telefon: (022) 234 569, e-mail: corporate@
accent.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv

TVA

1 Tehnică pentru amenajarea sălii de curs 
409, Bloc Central, postul TV Unda Liberă

30200000-1
27 buc nr. 30 din 

12.09.2022 415 881,00

Total: 415 881,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/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) şi referința (referințele) publicărilor: -

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 30 septembrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chişinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822 237, 022 822 338 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publi-
că autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este 
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □     

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de furnizare de menținere a licențelor Matlab - 

REPETAT
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662050737944

Data publicării: 01.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662050737944?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 şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: +

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662050737944
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662050737944?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662050737944?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 23 septembrie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL 
(1010600010328)

Date de contact

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

MD-2012, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 85, 
telefon: 022 210 208, email: office@rsd.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 serviciilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, inclusiv 

TVA, MDL

1
Lot: Servicii de asigurare a ac-
cesului la suport anual pentru 
licențele Matlab

72268000-1 1 serv 25/191/2022-LD din
30.09.2022 394 677,36

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

3. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

Da □        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: n/a

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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:office@rsd.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  1 din  13.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE

Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1016601000212
Adresa Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon 068998425
Număr de fax -
E-mail oficial office@capcs.md 
Adresa de internet www.capcs.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Arvinte Irina, 

068998428 

dispozitive@capcs.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceu-

tice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare 
publice (IMSP) pentru anul 2022

Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 101 103 035,26 Lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1628083880120 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1628083880120?tab=contract-notice   

Data publicării anunțului de participare 4 aug 2021, 16:45
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

2021/S 215-567357 

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 □

mailto:office@capcs.md
mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628083880120?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628083880120?tab=contract-notice
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 01 din 13.10.2021

Denumirea operatorului economic Dita Est Farm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:

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

Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 20 de zile de la solicitarea beneficiarului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind 

achizițiile publice. În baza scrisorii nr. 128 din 17.05.2022  
din partea operatorului economic Dita Est Farm SRL prin 
care își exprimă rezoluțiunea pentru loturile ”sisteme pen-
tru infuzie/perfuzie cu ac metalic 150 cm” și ”sisteme pen-
tru transfuzie cu ac polimer”.

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

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

Nu sunt

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma scrisorii nr. 128 din 17.05.2022  din partea operatorului economic Dita Est Farm SRL prin care îşi exprimă re-
zoluțiunea pentru loturile ”sisteme pentru infuzie/perfuzie cu ac metalic 150 cm” şi ”sisteme pentru transfuzie cu ac 
polimer” din cauza imposibilității livrării bunurilor din cauza că acestea au fost blocate la vamă, astfel,  grupul de lucru 
a examinat scrisoarea cu acceptul rezoluțiunii a loturilor menționate în conformitate cu pct.8.3 lit. a) din contractele 
încheiate. Respectiv, grupul de lucru va informa beneficiarii privind solicitarea semnării acordurilor adiționale de că-
tre părți pentru a fi semnate şi înregistrate în cel mai scurt timp de CAPCS. 

Pentru loturile ”sisteme pentru infuzie/perfuzie cu ac metalic 150 cm” şi ”sisteme pentru transfuzie cu ac polimer” se 
va desfăşura de către CAPCS o nouă procedură de achiziție.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Imposibilitatea livrării loturilor ”sisteme pentru infuzie/perfuzie cu ac metalic 150 cm” şi ”sisteme pentru transfuzie cu 
ac polimer” din cauza că acestea urmau a fi livrate cu transport naval şi au fost blocate în Turcia. 
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III. Rezultatele examinării:

Grupul de lucru a aceptat rezoluțiunea pentru loturile ”sisteme pentru infuzie/perfuzie cu ac metalic 150 cm” şi ”siste-
me pentru transfuzie cu ac polimer” şi va reține garanția de bună execuție pentru loturile în cauză.  

Astfel, în urma colectării tuturor acordurilor adiționale semnate de ambele părți, cu verificarea şi înregistrarea acesto-
ra, grupul de lucru va emite dare de seamă privind modificarea contractelor cu indicarea sumei pentru fiecare acord 
adițional, precum şi numărul şi data de înregistrare ale acestora. 

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (micșorare)

Inclusiv TVA

Dita Est Farm SRL Cu capital autohton/ C o n f o r m 
anexei

13.07.2022 -442984,031 -531588,116

Nr de înregistrare 
acord adițional

Nr de înregistrare a 
contractului Beneficiar

Suma 
contractului  
(fără TVA)

Suma 
contractului 
(cu TVA)

Suma spre 
micșorare 
(fără TVA)

Suma spre 
micșorare 
(cuTVA)

Suma con-
tractului după 
modificare 
(fără TVA)

Suma con-
tractului după 
modificare (cu 
TVA)

Data înregistrării 
acordului

21042766/01/05/01 21042766/01/05  CPTPD Cocieri 16538,136 17892,225

264,276 317,136 16273,86 17575,089 13.7.22

21042766/01/06/01 21042766/01/06  CPTPD Balti 11198,58 12358,47

2202,3 2642,8 8996,28 9715,67 13.07.2022

21042766/01/10/01 21042766/01/10  CFRC Tirnova 3673,755 3980,8

110,115 132,14 3563,64 3848,66 13.07.2022

21042766/01/21/01 21042766/01/21  CS Varatic 836,28 982,475

660,69 792,84 175,59 189,635 13.07.2022

21042766/01/51/01 21042766/01/51  CS Sireti 5344,389 6300,536

3303,5 3964,2 2040,889 2336,336 13.07.2022

21042766/01/113/01 21042766/01/113  CS Ialoveni 14723,28 17222,72

11011,5 13214 3711,78 4008,72 13.07.2022

21042766/01/159/01 21042766/01/159  CS Congaz 4594,62 4988,44

220,23 264,28 4374,39 4724,16 13.07.2022

21042766/01/195/01 21042766/01/195  CS Bobeica 660,69 792,84

660,69 792,84 0 0 13.07.2022

21042766/01/205/01 21042766/01/205  Centrul Republican de Reabili-
tare pentru Copii 7558,94 8216,304

440,46 528,56 7118,48 7687,744 13.07.2022

21042766/01/213/01 21042766/01/213  CR Speranta- Vadul lui Voda 5964,099 6448,904

66,069 79,284 5898,03 6369,62 13.07.2022

21042766/01/216/01 21042766/01/216  CPPsi PD CHisinau 71162,845 76892,47

330,345 396,42 70832,5 76496,05 13.07.2022

21042766/01/217/01 21042766/01/217  CPT Badiceni 5911,48 6913,02

2202,3 2642,8 3709,18 4270,22 13.07.2022

21042766/01/219/01 21042766/01/219  CP Copii Dizab Orhei 1219,82 1370,25

440,46 528,56 779,36 841,69 13.07.2022
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21042766/01/234/01 21042766/01/234  CCD al MA 55817,697 61338,311

8809,2 10571,2 47008,497 50767,111 13.07.2022

21042766/01/237/01 21042766/01/237  CentruFtiziopneumReabilitare 
Copii ,,Corneşti,, 4660,466 5038,536

44,046 52,856 4616,42 4985,68 13.07.2022

21042766/01/252/01 21042766/01/252  SR Telenesti 126637,85 142472,35

41327,7 49593,8 85310,15 92878,55 13.07.2022

21042766/01/260/01 21042766/01/260  SR Orhei 726248,52 810214,98

177715,6 213261,6 548532,92 596953,38 13.07.2022

21042766/01/272/01 21042766/01/272  SR Briceni 116394,288 133844,06

67462,7 80956,4 48931,588 52887,66 13.07.2022

21042766/01/286/01 21042766/01/286  SCMC al MA 164106,32 185164,06 66069 79284 98037,32 105880,06 13.07.2022

21042766/01/307/01 21042766/01/307  SM al MAI 224903,34 249921,24 54137,1 64965,4 170766,24 184955,84 13.07.2022

21042766/01/308/01 21042766/01/308  SIS RM 34255,2 37656,625

5505,75 6607 28749,45 31049,625 13.07.2022

Total suma micșorată

-442984,031 -531588,116
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1602848924053-2 din 11.02.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Servicii de cercetare şi dezvoltare privind elaborarea documen-
telor normative

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 2 019 252,00

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1602848924053

https://e-licitatie.md/contract-notice/18134

Data publicării anunțului de participare 06.11.2020 

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 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Conform Programului privind repartizarea mijloace-
lor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pentru 
anul 2020

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

06.01.2021

Denumirea operatorului economic IP Universitatea Tehnică a Moldovei (prin Centrul de Cercetare 
Construcții Rutiere)

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06-15/491
Data:08.12.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 966 355,00

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de execuție 31.12.2021

http://www.mtender.gov.md
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II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

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

Acord adițional nr. 1 din 24.12.2021

Termen de execuție – 20.06.2022.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de primire - predare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Întru onorarea obligațiunilor contractuale grupul de lucru stabileşte necesitatea prelungirii termenului de valabilitate a 
contractului, până la data de 31 decembrie 2022. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Prestatorul poartă răspundere 
conform prevederilor contractuale.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional nr. 2 din 
11.02.2022 privind modificarea termenului de valabilitate a contractului.

Denumire operator economic Modificările contractului
Termen de valabilitate 

inițial
Termen de valabilitate 

modificat
IP Universitatea Tehnică a Moldovei (prin Centrul de 
Cercetare Construcții Rutiere)

30.06.2022 31.12.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-5 din 01.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Viorica Ursu

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul 
R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 48 620 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1594722141887

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1594722141887?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.07.2020

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □Da □

Sursa de finanțare Alte surse:[Programul privind repartizarea mijloacelor 
fondului rutier pentru drumuri publice naționale]

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

07.08.2020

Denumirea operatorului economic SRL ”Genesis International”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:06-14/347

Data:19.08.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 46 158 060,57

Inclusiv TVA: 55 389 672,69

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție Noiembrie 2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594722141887?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1594722141887?tab=contract-notice
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ pre-
stare  □

Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, 
art. 76 (7)]

Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

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

Acord adițional nr. 1 din 03.06.2021 cu privire la majo-
rareavalorii contractului.

Acord additional nr. 2 din 08.10.2021 cu privire la modi-
ficarea termenului de execuție a contractului.

Acord adițional nr. 3 din 16.03.2022 cu privire la majo-
rarea valorii contractului.

Acord adițional nr. 4 din 30.06.2022 cu privire la majo-
rarea valorii contractului şi prelungirea termenului de 
execuție.

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a procesului verbal din 23.08.2022 al grupului de lucru (în componența:

Andrei Ermurachi, Șef Serviciu Monitorizare Proiecte al Î.S.„ASD”; 

Vitalii Mrug, Director S.R.L. „GENESIS Internațional”;

              Victor Calitin,  Inginer-şef proiect S.R.L. „Intexnauca”;

                   Nicolae Severin, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”)

şi a procesului verbal din 26.08.2022 al grupului de lucru (în componența:

      Tatiana Rogovei, Șef Direcție Implimentare Proiecte Î.S. „ASD”;

    Andrei Ermurachi, Șef Serviciu Monitorizare Proiecte al Î.S.„ASD”;

       Vitalii Mrug, Director S.R.L. „GENESIS Internațional”;

       Nicolae Severin, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”),

a fost examinată situația la obiectul ,,Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea- Că-
lăraşi (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18” şi s-au constatat următoarele:

        1. În urma ploilor torențiale, la intrarea în curte de la PC 176+22 (dr.) apele pluviale de pe partea carosabilă se 
scurg în curte.

        2. Podețul tubular cu Ø0,2m de la drumul lateral PC 175+20 (dr.) (construit de către locuitori s. Morozeni) nu 
asigură evacuarea debitului de calcul. 

        În acest context, s-au analizat posibilitățile de rezolvare a problemelor menționate şi se propune includerea 
următoarelor lucrări: 

     - Montarea bordurii culcat la marginea părții carosabile, partea dreaptă pe sectorul de drum PC 175+30-PC176+75 (147 m.1.) 
şi pe sectorul PC 176+80-PC 177+39 (62 m.1.) cu executarea casiului pe taluz la PC 175+80;

     - Demolarea podețului existent tubular cu Ø0,2m şi construcția unui podeț nou cu Ø0,6m, L=7,5m. 
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  În acest sens s-a întocmit  devizul la volumele de lucrări care urmează a fi incluse suplimentar în devizul general în 
prețurile ofertei adjudecate. Includerea volumelor de lucrări suplimentare în caietul de sarcini au dus la compromiterea 
termenului de execuție a lucrărilor. Prin urmare se propune întocmirea unui Acord Adițional în scopul prelungirii 
termenului de execuție şi a majorării valorii contractului în scopul finalizării lucrărilor la acest obiectiv. Modificările 
intervenite sunt strict necesare în vederea executării contractului şi au apărut în urma unor circumstanțe pe care 
Autoritatea Contractantă, Antreprenorul şi Proiectantul nu au putut să le prevadă inițial.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), 
dar şi prevederile contractuale, grupul de lucru stabileşte necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepri-
ză ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contracuale, 
conform devizului la prețurile ofertei adjudecate şi prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data 30 
septembrie 2022. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor con-
tractuale.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr.5 
din 01.09.2022 privind prelungirea termenului de execuție şi modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 06-14/347 
din 19.08.2020.

Denumirea operatorului economic Modificările contractului
Termen de execu-

ție inițial
Termen de execu-

ție modificat
Lucrări modificate, 

lei inclusiv TVA
S.R.L. ”Genesis International” Noiembrie 2021 30.09.2022 (+)170 619,64
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1_ din  29 iulie 2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”
Localitate Chişinău
IDNO 1013620005901
Adresa m. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Număr de telefon 022516346, 022516373
Număr de fax
E-mail oficial ldeleanu@gmail.com
Adresa de internet liviudeleanu.com
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gherman Ala

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a documentației de proiect pent-

ru lucrări de reparații în IPLT ”Liviu Deleanu”, situat pe 
str. Liviu Deleanu, 5/4, sect. Buiucani, mun. Chişinău

Cod CPV 71322000-1 

Valoarea estimată a achiziției 820 000.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052681

Link: https https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21052681/lot/11561008/

Data publicării anunțului de participare 03.03.2022
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 Servicii □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

17.03.2022

Denumirea operatorului economic Techno Test SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 8

Data: 01.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 601 000,00 MDL

Inclusiv TVA: 721 200,00 MDL 

http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.07.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic LEGE Nr. 131 

din 03-07-2015

privind achiziţiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

NU

Alte informații relevante
 
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru lucrări de reparații în IPLT ”Liviu Deleanu”, situat pe str. Liviu 
Deleanu, 5/4, sect. Buiucani, mun. Chişinău

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În conformitate cu Avizul de Racordare Nr. 101 din 18.07.2022 (Anexa Nr. 1) eliberat de Termoelectrica S.A. art. 8.1, 
a fost identificată necesitatea lucrărilor de Proiectare a Punctului Termic Individual pentru prepararea apei calde 
menajere (ACM). Această lucrare presupune apariția următoarelor compartimente de lucrări :

a. Compartimentul Soluții Termomecanice (Punct Termic Individual ACM) 

b. Compartimentul EEF (conectarea PTI la rețele de energie electrică)

c. Compartimentul Apă Caldă Menajeră (rețele de alimentare cu ACM )

d. Ajustarea compartimentului încălzire (solicitarea Termoelectrica S.A. conform art. 8.4 şi 8.5 “De prevăzut mon-
tarea utilajului care va limita presiunea excesivă şi consumul ridicat de agent termic” şi “De verificat prin calcule ca-
pacitatea de trecere a rețelelor termice existente de la CT-2/23-6a pînă la blocul liceului. La necesitatea de majorat 
diametrul rețelelor termice”)

Dat fiind recepția Avizului Termoelectrica la data de 18.07.2022, venim cu decizia de a extinde termenul de prestare 
a serviciilor de proiectare pînă la 30.09.2022 .

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare pina la 30.09.2022.  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
Techno Test SRL Acordul adi-

țional nr. 16 
29.07.2022 601 000,00 MDL 721 200,00 MDL
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. ___ din 16.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespi-
talicească 

Localitate mun. Chişinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon 022 28-62-70 
Număr de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă  □

Altele: Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de par-
ticipare R

Obiectul achiziției Servicii de deservire a autosanitarelor Ford Transit pe 
perioada de garanție

Cod CPV 50112000-3
Valoarea estimată a achiziției 6649521,67 fără TVA

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

Nr: 
Link-ul: 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: Invitatia de participare  a fost transmisă pe data 
de 15.02.2021

Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □     
Servicii R      
Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se re-
feră la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene

Nu R   Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □
Buget CNAM R 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: 

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru Nr. 07 din 17.02.2021

Denumirea operatorului economic “Daac Hermes” SA

Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr. 09 
Data: 17.02.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 6649524,17
Inclusiv TVA: 7979429,00

Termen de valabilitate Până la expirarea termenului de garanție a automobilelor (24 
luni sau parcurs de 200000 km)

Termen de execuție Conform necesităților Beneficiarului, fără rînd, în decurs de 24 ore de 
la data înaintării cerinței

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micşorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului R

Modificarea termenului de executare □

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezilierea contractului □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, (7), 2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Se includ servicii în valoare de 104598,00 lei, inclusiv TVA 

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

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi 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:

În contractul de bază nu au fost incluse lucrări şi piese pentru schimbul mecanismului de distribuție a gaze-
lor la parcursul de 150000 km, dar conform recomandărilor uzinei producătoare a vehiculelor Ford Transit, 
acestea sunt necesare pentru a fi menținută perioada de garanție de 24 luni sau parcurs de 200000 km.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 47 din 15.09.2022 de modificare a contractului de achiziție a fost 
încheiat acordul adițional la contractul nr. 09 din 17.02.2021, încheiat cu compania “DAAC Hermes” SA, 
prin care se majorează suma contractată cu 104598,00 lei, inclusiv TVA, iar suma finală a contractului va 
constitui 8084024,00 lei, inclusiv TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“DAAC Hermes” SA Nr. 01 16.09.2022 87165,06 104598,00



139

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8704 NOIEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 84 din 14.09.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul național de securitate publică
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1013601000509
Adresa Str.Doina, 102
Număr de telefon 068625791
Număr de fax
E-mail oficial insp@igp.gov.md; ana.novac@igp.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Novac Ana 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □

Altele: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de par-
ticipare

Obiectul achiziției Servicii de curățenie interioară şi exterioară şi personal tehnic
Cod CPV 90910000-9
Valoarea estimată a achiziției 602 520,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 
Link-ul: 

Data publicării anunțului de participare
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 □      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 achi-
ziție/ acordului-cadru

01.03.2022

Denumirea operatorului economic Florea Mihail

mailto:insp@igp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 37
Data: 02.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 48 000,00 lei
Inclusiv TVA: 48 000,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Perioada anului 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic pct.6.1 a Contractului nr.37 din 02.03.2022;

Legea nr.131/2015 cu privire la achizițiile 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 şi după modificare:

În urma desfăşurării procedurii de achiziție prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare au 
fost încheiate 15 contracte de prestare a serviciilor de curățenie interioară şi exterioară şi personal tehnic, în valoare 
totală de 602 520,00 lei. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Cererea dlui. Florea Mihail privind rezoluțiunea contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.82 din 13.09.222 a fost 
încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea contractului nr.37 din 02.03.2022.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Florea Mihail 86 14.09.2022 - 16 000,00 - 16 000,00

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. Ştefan 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.03  din 02.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100 
Număr de telefon 067690618
Număr de fax 022234876
E-mail oficial oxana.teleman@mail.ru
Adresa de internet www.dcc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Achiziționarea serviciilor proiectare pentru ” Rețele de 

canalizare centralizată sec. Botanica în cartierul str. 
Puhoi, Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, Drumul 
Băcioiului extins pînă la str. Nuferilor și str. Puhoiului”

Cod CPV 71300000-1
Valoarea estimată a achiziției 779 315 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1645172792952
Data publicării:18.02.2022

Data publicării anunțului de participare Link: ocds-b3wdp1-MD-1645172792952
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   Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare 20039441

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

16.02.2021

Denumirea operatorului economic SRL SIGMA ENGINEERING
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 16-22 :

Data: 23.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:662 417,83 lei

Inclusiv TVA: 794 901,40lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 4 luni

 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic art. 76  al.(7) lit.c) al Legii 131/15,  şi art. 30 al.11) 
H.G. 10/2021

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) +17 882,621
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

 
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În urma licitației petrecute pe platforma M-Tender a fost încheiat contract de prestări servicii de proiectare la 
obiectivul ”Rețele de canalizare centralizată sec. Botanica în cartierul str. Puhoi, Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, 
Drumul Băcioiului extins pînă la str. Nuferilor şi str. Puhoiului”

Pe parcursul execuției  proiectului, a apărut necesitatea  de a proiecta rețelele exterioare de alimentare cu gaze cu o 
lungime 100 m.l.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Rețeaua  de canalizare proiectată traversează ogrăzile amenajate neautorizat de locatarii blocurilor din str. Valea Cru-
cii 22 și 222/, deşi acestea sunt amplasate pe teren public. Pe spațiul dintre îngrădire şi drum (trotuar) există alte rețele 
edilitare ce nu pot permite amplasarea rețelei proiectate de canalizare Prin urmare, a fost solicitată instrucțiunea  
privind metoda de amplasare a rețelei proiectare  şi anume prin metoda închisă (foraj orizontal dirijat ) 

cu păstrarea amenajărilor actuale.

 Dat fiind faptul că pentru pozarea rețelei de canalizare gravitațională, cât şi sub presiune nu este spațiu sufici-
ent, cea mai optimă soluție pentru realizarea proiectului, din punct de vedere tehnico-economic, este de a strămuta 
rețeaua de gaz subterană de presiune joasă din polietilenă cu diametrul 110 mm în rețea subterană pe o lungime de 
aproximativ 85 metri. Fapt care nu a fost prevăzut de studiul de prefezabilitate.

Ca rezultat, au fost emis condițiile tehnice de strămutare a rețelelor de gaze.

Suma de deviz pentru proiectarea rețelei de gaz în cadrul proiectului constituie 17 882,62 lei, verificat şi semnat de 
parți.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție,  a fost încheiat acordul adițional de 
majorare a contractului  valorii contractului cu suma de 17 882,62 lei inclusiv TVA , conform devizului, anexat la 
acordul încheiat la contractul de achiziție încheiat cu   SRL ”SIGMA ENGINEERING” cu Nr. 16-22  din 23 martie 2022 
de Achiziționarea serviciilor proiectare pentru ” Rețele de canalizare centralizată sec. Botanica în cartierul str. Puhoi, 
Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, Drumul Băcioiului extins pînă la str. Nuferilor şi str. Puhoiului”.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ” SIGMA ENGI-
NEERING”

02.09.2022 14 902,18 17 882,62

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. Ştefan 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  06.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CANCELARIA DE STAT
Localitate mun. Chişinău, Republica Moldova
IDNO 1006601001067
Adresa Piața Marii Adunări Naționale, 1
Număr de telefon 022/250-231
Număr de fax 022/250-231
E-mail oficial ana.mistreanu@gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ana Mistreanu 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de par-
ticipare

Obiectul achiziției Servicii educaționale pentru realizarea planului (Co-
menzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate

Cod CPV 80300000-7
Valoarea estimată a achiziției 592 600,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare Data: 25.02.2022  Ora: 10:00

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

01.03.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic I.P. ”Academia de Administrare Publică”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 01
Data: 10.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru  15 105 800,00

Termen de valabilitate 10.03.2022-31.12.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea 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), (9) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării [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

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)

a) Servicii educaționale pentru realizarea planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specia-
litate;

b) Servicii educaționale pentru realizarea planului (Comenzii de Stat) doctorat ;

c) Servicii educaționale pentru realizarea planului (Comenzii de Stat)  masterat ;

d) Servicii educaționale pentru realizarea planului (Comenzii de Stat) de întreținere a căminelor,

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Finanțare sulimentară (majorarea tariferor la resursele energetice).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 10.03.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator econo-
mic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz)

I.P. ”Academia de Administrare 
Publică”  1 06.07.202 592 600,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractelor  

de achiziții publice

Nr. 1 din 08.09.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ,,Serviciul national unic pentru apelurile 
de urgență 112”

Localitate mun. Chişinău

IDNO 1016600011534

Adresa mun. Chişinău, bd. Dacia 58/C, com. Băcioi

Număr de telefon /022/ 294-816

Număr de fax

E-mail office@112.md

Adresa de internet igor.hamurari@112.md

Persoana de contact 022-294-816

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă V  □Altele: 
[Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:

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

Obiectul achiziției Obiectul de achiziție:Servicii de asistență pentru software, 
mentenanța Sistemului Informațional Automatizat al Servi-
ciului 112 

Cod CPV

72261000-2

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii 
de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația des-
chisă)

-

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)

ocds-b3wdp1-MD-1648034820053

ocds-b3wdp1-MD-1648034820053-EV-1648037526961

Data publicării:23.03.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; V e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul provizoriu de achiziții 
publice a autorității contractante

□ Nu

https://112.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achi-
zitiilor-publice-2022.pdf

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 08.02.2022

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_12_2.pdf

http://www.mtender.gov.md/
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție VLicitație elec-
tronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare VBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; 
□Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8340000,63

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractelor de achiziție/ acor-
dului-cadru

30.06.2022.

Denumirea operatorului economic ,,S&T MOLD” SRL

Nr. și data contractelor de achiziție Nr: 45/2022 din 13.07.2022; Nr. 47/2022 din 27.07.2022 şi nr. 
48/2022 din 19.08.2022

Valoarea contractelor de achiziție Fără TVA: 8 817,625.00

Inclusiv TVA: 10 581,150.00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  modificarea pct. 3, subpct. 3.4 la contractele atribuite

Temeiul juridic

 Pct. 12, subpct. 12.2 la contractele care prevede că, Părţile 
contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să 
convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord 
adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi 
completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în 
care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.  

 

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 achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
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Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

- Contractul nr. 45/2022 din 13.07.2022, 

Lotul nr.1: Achiziţionarea serviciilor de mentenanța pentru Aplicațiile CoordCom şi ResQMap;  

Lotul nr. 3: Achiziționarea serviciilor de mentenanță de la producător a sistemului     de virtualizare Vmware;

Lotul nr.4: Achiziționarea serviciilor de mentenanță de la producător a sistemului MicroFocus DataProtector

Lotul nr.6:  Achiziționarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor de tip Server HP;

Lotul nr.7: Achiziționarea de abonament la sistemul de securitate şi protecție antivirus;

Lotul nr.9: Achiziţionarea serviciilor de mentenanță pentru sistemul de generare a energiei electrice;

Lotul nr.10: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a sistemelor de climatizare a centrului de date.

- Contractul nr. 47/2022 din 27.07.2022,

Lotu nr.2: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a sistemului de management a infrastructurii HCL

- Contractul nr. 48/2022 din 19.08.2022,

Lotu nr.5: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor de tip infrastructură rețea şi telefonie IP.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Neachitarea în termen de către autoritatea contractantă (I.P. Serviciul național unic pentru apelurile de ur-
gență 112) a serviciilor prestate de către operatorul economic SRL ,, S&T MOLD” , din motivul nealocării 
de către fondator a mijloacelor financiare destinate achitării cheltuielilor fiind solicitată de la operatorul 
economic SRL ,, S&T MOLD”, în conformitate cu prevederile pct. 3, subpct. 3.5 la contractele atribuite, modi-
ficarea termenilor de achitare  a facturilor fiscale în decurs de la 30 zile lucrătoare la 90 zile lucrătoare, pct. 
3, subpct. 3.4 la contractele atribuite.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis încheierea Acorduri-
lor adiţionale nr. 1; nr. 2; şi nr. 3 din 08.09.2022 cu operatorul economic SRL,,S&T MOLD”  privind modificarea 
punctului 3, subpct. 3.4 la contractele, după cum urmează: Sintagma ,,Metoda şi condiţiile de plată de către 
Cumpărător/Beneficiar vor fi efectuate prin prezentarea facturii fiscale şi actului de predare-primire de către 
Furnizor/Prestator cu achitarea acestor servicii în decurs de 30 zile lucrătoare” se substituie cu sintagma 
,,Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi efectuate prin prezentarea  facturii 
fiscale şi actului de predare-primire de către Furnizor/Prestator cu achitarea acestor servicii în decurs de 45 
de zile lucrătoare”.

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. Ştefan 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 rezilierea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 3/1658301510777 din 7.X.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
Localitate Mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon 0230 23463
Număr de fax 0230 22800
E-mail oficial achizitiisoroca@primsoroca.eu
Adresa de internet achizitiisoroca@primsoroca.eu
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Senco Valentina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri -  

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reconstrucţie a Pieţei Libertăţii din str. Ștefan 

cel Mare, mun. Soroca
Cod CPV 4500000-9
Valoarea estimată a achiziției 667549,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658301510777
Link: ocds-b3wdp1-MD-1658301510777

Data publicării anunțului de participare 20.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri +     Servicii □      Lucrări -
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați] local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.08.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL „Acţiune-M”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 6/22

Data: 08.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: contract 6/22 – 733301,63

Inclusiv TVA: 

6/22 – 879761,88
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  -
Majorarea valorii contractului  -
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  -
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  +
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr. 131/15 art. 76 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Alte informații relevante Rezilierea contractului
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 
Rezilierea contractului în baza dispoziţiei primarului nr. 02/1-71259 din 5.X.2022 cu privire la anularea procedurii din 
motivul lipsei autorizaţiei de construire care se eliberează de Ministerul Culturii RM

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

Rezilierea contractului în baza dispoziţiei primarului nr. 02/1-71259 din 5.X.2022 cu privire la anularea procedurii din 
motivul lipsei autorizaţiei de construire care se eliberează de Ministerul Culturii RM

 În baza art. 76 p.12 c) din Legea nr.1 31 privind achiziţii publice.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3/1658301510777 din  
07.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului după cum urmează:

Denumire 
operator eco-

nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor

Inclusiv TVA

SRL „Acţiu-
ne-M”

3/1658301510777 7.10.2022 -733301,63 -879761,88
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 07.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ,,Serviciul national unic pentru ape-
lurile de urgență 112”

Localitate mun. Chişinău
IDNO 1016600011534

Adresa mun. Chişinău, bd. Dacia 58/C, com. Băcioi
Număr de telefon /022/ 294-816
Număr de fax
E-mail office@112.md
Adresa de internet igor.hamurari@112.md
Persoana de contact 022-294-816

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă V  □Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri   Servicii V  Lucrări □

Obiectul achiziției Obiectul de achiziție: Servicii de asistență pentru software, mente-
nanța Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112 

Cod CPV

72261000-2

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschi-
să)

-

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental www.mten-
der.gov.md)

ocds-b3wdp1-MD-1648034820053
ocds-b3wdp1-MD-1648034820053-EV-1648037526961
Data publicării:23.03.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; V e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul pro-
vizoriu de achiziții publice a autorității 
contractante

□ Nu
https://112.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizitiilor-pu-
blice-2022.pdf

http://www.mtender.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz)

Data: 08.02.2022
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_12_2.pdf

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție VLicitație electronică   
□Catalog electronic

Sursa de finanțare VBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte 
surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8340000,63

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii V      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

11.05.2022

Denumirea operatorului economic Accent Electronic S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 46/2022

Data:18 iulie
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 267,500.00

Inclusiv TVA: 321,000.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  modificarea pct. 3, subpct. 3.4 la contract
Temeiul juridic  Pct. 12, subpct. 12.2 la contract care prevede că, Părţile 

contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractu-
lui, să convină asupra modificării clauzelor contractului, 
prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor cir-
cumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. Modificările şi completările la prezentul Con-
tract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate 
în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.  

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

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
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Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziţionarea serviciilor de mentenanță a sistemului de asigurare a energiei garantate (UPS).

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Neachitarea în termen de către autoritatea contractantă (I.P. Serviciul național unic pentru apeluri-
le de urgență 112) a serviciilor prestate de către operatorul economic ,,Accent Electronic” S.A., din 
motivul nealocării de către fondator a mijloacelor financiare destinate achitării cheltuielilor fiind 
solicitată, în conformitate cu prevederile pct. 3, subpct. 3.5 la contractele atribuite, modificarea 
termenilor de achitare  a facturilor fiscale în decurs de la 30 zile lucrătoare la 90 zile lucrătoare, pct. 
3, subpct. 3.4 la contractul atribuit.

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea 
Acordului adiţional nr. 1 din 07.09.2022 cu operatorul economic ,,Accent Electronic” S.A. privind 
modificarea punctului 3, subpct. 3.4 la contract, după cum urmează: Sintagma ,, Metoda şi condiţiile 
de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi efectuate prin prezentarea facturii fiscale şi actului 
de predare-primire de către Furnizor/Prestator cu achitarea acestor servicii în decurs de 30 zile lu-
crătoare” se substituie cu sintagma ,,Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar 
vor fi efectuate prin prezentarea  facturii fiscale şi actului de predare-primire de către Furnizor/
Prestator cu achitarea acestor servicii în decurs de 90 de zile lucrătoare”.

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. Ştefan 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. 3/014 NFP din __24 august 2022_ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Centrul Republican Experimental 

Protezare Ortopedie şi Reabilitare
Localitate mun. Chişinău
IDNO  str. Romană 
Adresa 11003600032782
Număr de telefon 022-263130
Număr de fax
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www. crepor.org
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Secția achiziții publice 022/ 263130

achiziții.crepor21@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de 
participare

Obiectul achiziției Materiale şi semifabricate pentru fabricarea protezelor

 

Cod CPV 33180000-5
Valoarea estimată a achiziției 1 870 259,55
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru □ Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

□ Nu 

Sursa de finanțare □ Buget de stat   

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

10 mai 2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic OOO МЕТИЗ ИМПЭКС, Federația Rusă
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 103

Data: 18.05.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4431314,40 RUB

Inclusiv TVA: 4431314,40 RUB

Termen de valabilitate  31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022 

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea 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, p.4 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice ”... 

modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanţiale.”
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este aplicabil
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

AA nr. 1 din 08 august 2022 privind modificarea expeditorilor

Alte informații relevante Suma contractului se micşorează, drept urmare a scăderii pre-
țului pentru unele poziții din contract

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_ Drept urmare a procedurii 014 NFP din 06 mai 2022, a fost semnat contractul nr. 103 din 18 mai 2022 în valoare 
de 4431314,40 RUB privind achiziționarea semifabricatelor de protezare, pe parcursul anului 2022. Termenul de 
valabilitate a contractului – pînă la 31 decembrie 2022. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__ La livrarea bunurilor din 05 iulie 2022, în pachetul de acte (dactura fiscală, act de însoțire a mărfurilor, si declarația 
vamală) au  fost depistate  erori aritmetice omise de operatorul economic la calcului valorii totale per poziție şi per 
lot. Autoritatea contractantă  a solicitat clarificări operatorului economic, ținînd cont că actele au trecut etapa de 
devămuire şi au fost achitate taxele.

La data de 24 august 2022,  operatorul economic OOO МЕТИЗ ИМПЭКС , prin scrisoarea nr. ИСХ 315/Пр, informează 
autoritatea contractantă precum că confirmă erorile omise, şi solicită semnarea acordului adițional cu indicarea pre-
țurilor noi, din factură, si micşorarea valorii totale a contractului cu 83662,40 RUB. 

Deasemeni, operatorul economic a solicitat modificarea rechizitelor bancare.      _

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind :

Micșorarea sumei contractului cu 83662,40 RUB

Modificarea rechizitelor bancare   Operatorului economic.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

OOO МЕТИЗ 
ИМПЭКС

Nr. 2 24 ugust 2022 -83662,40 RUB -83662,40 RUB

În rezultatul modificării contractului suma acestuia  constituie: 4347652,00 RUB.

Suma valorii contractului în lei moldoveneşti - 1 326033,86 lei, la cursul oficial al B.N.M. din 18 mai 2022 (0,305).

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. Ştefan 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. 21054096 din_25.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret şi Sport Sectorul Botanica
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601010448
Adresa Bd. Traian 21/2
Număr de telefon 022776711
Număr de fax 022765421
E-mail oficial achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Frunză Inna

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □□  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lot Lucrări de reparație la Grădinița nr. 103
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 142 985,34
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21054096

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1648552249098
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054096/

Data publicării anunțului de participare 29.03.2022
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 □      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]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648552249098
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

25.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL Anreal Cons
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 68

Data: 02.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 83570.47

Inclusiv TVA: 100284.56
Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție I etapa -01.08.2022, II etapa – 01.08.2023

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea 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. b); art. 77 alin. (1) lit. b) Legea 131 pri-

vind achiziții publice

Pct. 12.7 lit. b) al contractului]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [suma contractului după majorare constituie lei]- nu se majorea-

ză
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora] 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)

Natura lucrărilor nu a fost modificată. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma demersului parvenit de la administrația IET 103 în care solicită modificarea volumurilor de lucrări, contractul 
a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.768 din 02.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului nr.68 din 02.06.2022 prin comun acord.
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Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modifi-
cărilor (după caz)

termenului de va-
labilitate a contrac-

tuluiInclusiv 
TVA

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. Ştefan 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 /acordului-cadru

Nr. ___2____ din _12.09.2022__

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Primaria Bîrnova
Localitate s.Bîrnova, r.Ocnița
IDNO 1007601009152

Adresa s.Bîrnova, r.Ocnița
Număr de telefon 027154377; 027154577/ 027154507
Număr de fax 027154377
E-mail oficial birnova.apl@gmail.com
Adresa de internet birnova.apl@gmail.com
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Primar – Scutelnic Valeriu, 069163237

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri vLicitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct, 
canalizare și stației de epurare s.Bîrnova, r. Ocnița

Cod CPV 45247130 -0
Valoarea estimată a achiziției (fara TVA) 35 178 067 ,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21032603/

Data publicării anunțului de participare 18.12.2020
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)

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □Lucrări v
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu vDa □

Sursa de finanțare Buget de stat □

Surse externe □

Alte surse: Buget local

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

09.02.2021

Denumirea operatorului economic SRL Izodromgaz
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 05.04.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 31 481 875,83

Inclusiv TVA: 6 296 375,17
Termen de valabilitate 5 ani
Termen de execuție 5 ani

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  v

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

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

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
țiisectoriale/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)

Nr. nr.devizului Denumire lucrarilor Cost (lei)              
cu TVA

Lucrari 
excluse

Lucrari 
adaugatoare TOTAL

1 AD 06  (pentru 
Deviz N21)

poz.1. Водопроводная насосная станция. 
Echipament de tehnologie (marca TH) 20 810.00   20 810.00 20 810.00

2
AD 07 (pentru 

Deviz N6-1-
1-57)

Retea exterioare de alimentare cu apa si ca-
nalizare (Marca REAC) 3 150 940.00   3 150 940.00 3 150 940.00

3 EXCL 02 (Deviz 
N6-1-1-57)

poz.1. Водопроводная насосная станция. 
Echipament de tehnologie (marca TH) -1 262 489.00 -1 262 489.00   -1 262 489.00

4 EXCL 03(Deviz 
N6-1-1-57)

Retea exterioare de alimentare cu apa si ca-
nalizare (Marca REAC) -2 215 098.00 -2 215 098.00   -2 215 098.00

    Total: -305 837.00 -3 477 587.00 3 171 750.00 -305 837.00

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Ca urmare a necesitatii executarii lucrarilor de constructii in corespundere cu modificarile proiectul tehnic de execu-
tie si a documentatiei de deviz, in urma cerințelor finanțatorului – IP Oficiul Național de Dezvoltare regională şi Locală 
şi a actualizării prețului de piață, in baza Actului de constatare Nr.2 din 09.09.2022, s-a constatat neconcordante din-
tre proiectul tehnic de executie, nr.23/2016 elaborat in anul 2016 şi modificarilor din 2022 a proiectului de execuție 
şi documentației de deviz.
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IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._ nr 2_din 12.09.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind Lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și stației de 
epurare s.Bîrnova, r. Ocnița

Denumire 
operator eco-

nomic

Adresa, numărul de 
telefon, numărul 
de fax, adresa de 

e-mail și adresa de 
internet

Întreprinderea:
Cu capital autohton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Izo-
dromgaz

or. Ialoveni, str.Ialo-
veni 2
Telefon: 0 268 24941, 
0 268 25755

Nr.2 Din 
12.09.2022

31220455,00 37 464 546,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din  22. 09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satul Andruşul de Jos, r-nul Cahul
Localitate satul Andruşul de Jos, r-nul Cahul
IDNO 1007601006623
Adresa S.Andruşul de Jos, r-nul Cahul, str.Ștefan cel Mare
Număr de telefon 029952236
Număr de fax 029952236
E-mail oficial primaria.andrusuldejos@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Leonte Constantin, tel:029952236

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 282801 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: 21049280
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1640339394210

Data publicării anunțului de participare 24.12.2021
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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.01.2022

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

SRL Slavena Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 27.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 167775.05lei

Inclusiv TVA: 195544.80 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic pct. 1 al Răspunsului Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 

14 aprilie 2022 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Produse alimentare pentru alimentarea copiilor gradinitei de copii din s. Andrusul de Jos r. Cahul

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

 Modificarea pentru  micsorarea valorii contractului a produselor alimentare se efectueaza din motiv ca s-au majorat preturile 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1din        27. 01 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea si rezilierea contractului

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Baguette 4 14.09.2022 60801,12 70638,39
SRL Slavena Lux 3 14.09.2022 106973,93 124906,41

167775.05 195544.80
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Anunț privind modificarea contractului 

de achiziții publice

Nr.1  din 20.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IPLT Constantin Negruzzi
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1013620007352
Adresa   mun.Chişinău, Strada Igor Vieru 6/2
Număr de telefon 079970434
Număr de fax
E-mail oficial achizitiinegruzzi@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact Bîtcă Viorica

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Servicii  de reparație a laboratorului de chimie, cabinetului 

414 și a unui segment de rețea apă- canalizare
Cod CPV 50800000-3 
Valoarea estimată a achiziției 382 905,03
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657265591875

h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1657265591875?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 08.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jur-
nalul 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 Lucrări 
Contractul de achiziție 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 Nr.2 din 25.07.2022

Denumirea operatorului economic SRL”Camonir”
Nr. și data contractului de achiziție Nr.11 

Data: 29.07.2022
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 298 491,47

Inclusiv TVA: 358 189,76

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 2 luni

 
 
 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013620007352
mailto:achizitiinegruzzi@yahoo.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=50800000-3
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657265591875
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4.Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 1. Majorarea valorii contractului + 53 726,86lei 
Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.2 lit.a) b) c)a Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Valoarea totală a contractului după modificare este    411 
916,62 lei.

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

-

Alte informații relevante -
 
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

    În procesul de executare a lucrărilor de reparație a laboratorului de chimie, cabinetului 414 şi a unui segment de 
rețea apa-canalizarea a IPLT ,,Constantin Negruzzi” din str.Igor Vieru 6/2, mun.Chişinău,  au fost depistate mai multe 
tipuri de lucrări care inițial nu au fost incluse în devizul de cheltuieli şi a caietului de sarcini.

2. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

     În cadrul implimentării contractului nr. 11 din 29 iulie  2022 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a labo-
ratorului de chimie, cabinetului 414 și a unui segment de rețea apă- canalizare a IPLT Constamtin Negruzzi mun. 
Chișinău în rezultatul examinării cerințelor tehnice din caietul de sarcini şi a stării tehnice a încăperilor  ne-am con-
fruntat cu alte condiții decît cele descrise  în contract.   Laborator  (etaj -4)

a) Lucrări de caracter general, captuşeală pereți cu placi ghips/carton-17,82 m2

- reparația pardoselia (sapa) -39,06 m2;

b) Lucrări tehnico –sanitară, demontarea piesilor diametrul 50mm- 3m, montarea țevei diametrul 50mm-3m, montar-
ea cotului 90*-  1buc, lavuar cu piedistal – 1buc.;

      Cabinet 414 

a) Lucrari de caracter general:

- Captuşeală pereții cu placi gips carton -15m2, reparația pardoseală (sapa) -48,11m2;

b) Lucrari tehnica Sanitară:   lavuar cu piedistal – 1 buc. - robinet p/u lavuar – 1 buc, - țeavă din PXV- 1m.

   Subsol:

a) Lucrări – tehnica sanitară:  montarea țavii diametrul 110mm-8m, montarea piesei – 3 buc,  forarea gaurilor – 3 
buc, suport p/u susținerea conductelor.

    În contextul celor expuse şi în conformitate cu lista cantităților de lucrări suplimentare, constatate pe santier de 
către antreprenor şi reprezentanții beneficiarului, este necesar modificarea contractului prin majorare, deoarece nu 
este posibil finisarea lucrărilor contractate fără a executa şi lucrările sus menționate

3. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.11 din 29.07.2022     a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului .

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

Inclusiv TVA

SRL”Camonir” 1 20.09.2022 44 772,38 53 726,86 
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. Ştefan 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.  01 din 28 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Eficiență Energetică
Localitate mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et. 10
IDNO 1011601000099
Adresa mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et. 10
Număr de telefon 022499444
Număr de fax 022311001
E-mail office@aee.md
Adresa de internet www.aee.md
Persoana de contact Cornelia Negruta, tel. 022499444 ext. 6, cornelia.negruta@

aee.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Obiectul achiziției Servicii de asistență administrativă a proiectului „Clean Technol-

ogy Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Re-
public of Moldova”

Cod CPV 71314300-5
Valoarea estimată a achiziției  179 714,84
Nr. și link-ul procedurii Nr. 21059478;ocsd-b3wdp1-MD-1657011017950

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059478/
Data publicării anunțului de participare 05.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) pub-
licărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uni-
unii Europene privind proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul respectiv. 

Nu sunt

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 
Servicii □
Lucrări □

Contractul se referă la un proiect și/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului 18.07.2022
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Operatorului economic cîștigător Natalia Ochinca

Nr. contract de achiziție 39

Data contract de achiziție 12.08.2022

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 179 714,84
Inclusiv TVA: 179 714,84

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022
Notă: Programul este scutit de plata TVA în conformitate cu HG 246/2010, anexa1

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului □  

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Conform Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări 

sociale.
Valoarea modificărilor - 40 401,00
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și 
cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În conformitate cu HOTĂRÎRE Nr. 45 din 30.01.2019 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției pentru 
Eficiență Energetică şi în special cap. II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE 
AGENŢIEI, Agenția pentru Eficiența Energetică în calitate de Agenție de Executare a proiectului ,,Clean 
technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)” 
(GEF ID: 10457), a anunțat inițierea procedurii de contractare a consultanților internaționali. 

Proiectul „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova 
(GCIP Moldova)” are drept obiectiv de baza „Promovarea şi susținerea tehnologiilor în domeniul energi-
ei regenerabile în Republica Moldova prin pilotarea unui accelerator antreprenorial, care să conducă la 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, crearea de locurilor de muncă şi impactul pozitiv asupra mediului”. 
Pentru perioada 2022-2024, activitățile proiectului vor include elaborarea unui set de instrumente pentru 
autoritățile publice, mediul de afaceri şi consumatorii finali cu privire la eficiența energetică şi energia 
regenerabilă, adaptate pentru nevoile specifice precum şi recomandări de finanțare a proiectelor din do-
meniul dat. Proiectul va promova în mod unic abordarea ecosistemică, care sprijină inovațiile de tip clean-
tech în IMM-urile existente şi în start-up-uri, prin furnizarea unor instrumente şi metodologii care pot să 
îmbunătățească productivitatea şi competitivitatea companiilor locale. 
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajații prin contract în proiecte, 
indiferent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica 
Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, sunt 
plătitori ai contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel, inițial s-a semnat contractul şi nu s-a 
ținut cont de reținerea contribuțiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii care a dus la necesitatea modi-
ficării contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 39 din 12 august 2022, a fost încheiat 
acordul adiţional nr. 01 din 28 septembrie 2022 privind micşorarea valorii totale a contractului.

Denumi-
re opera-
tor eco-
nomic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

N a t a l i a 
Ochinca

01 28.09.2022 139 313,84 139 313,84

Notă: Programul este scutit de plata TVA în conformitate cu HG 246/2010, anexa1

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. Ştefan 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
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru
Nr.  01 din 28 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Eficiență Energetică
Localitate mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et. 10
IDNO 1011601000099
Adresa mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et. 10
Număr de telefon 022499444
Număr de fax 022311001
E-mail office@aee.md
Adresa de internet www.aee.md
Persoana de contact Cornelia Negruta, tel. 022499444 ext. 6, cornelia.ne-

gruta@aee.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Obiectul achiziției Servicii de consultanță şi gestionare de către Coordo-

nator Național al proiectului „Clean Technology Innova-
tion Programme for SMEs and Start-ups in the Republic 
of Moldova”

Cod CPV 71314300-5
Valoarea estimată a achiziției 487 524,30
Nr. și link-ul procedurii  Nr:21059474, ocds-b3wdp1-MD-1657009546459

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059474/
Data publicării anunțului de participare 05.07.2022
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. 

Nu sunt

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
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]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657009546459


170

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8704 NOIEMBRIE 2022, VINERI

Data deciziei de atribuire a contractului 18.07.2022

Operatorului economic cîștigător Nicolae Soloviov

Nr. contract de achiziție 40

Data contract de achiziție 12.08.2022

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 487 524,30

Inclusiv TVA: 487 524,30

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022
Notă: Programul este scutit de plata TVA în conformitate cu HG 246/2010, anexa1

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului □  

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Conform Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asig-

urări sociale.
Valoarea modificărilor - 109 598,50
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 Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În conformitate cu HOTĂRÎRE Nr. 45 din 30.01.2019 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției pentru Eficiență 
Energetică şi în special cap. II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE AGENŢIEI, Agenția 
pentru Eficiența Energetică în calitate de Agenție de Executare a proiectului ,,Clean technology innovation programme 
for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)” (GEF ID: 10457), a anunțat inițierea procedurii de 
contractare a consultanților internaționali.

Proiectul „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldo-
va)” are drept obiectiv de baza „Promovarea şi susținerea tehnologiilor în domeniul energiei regenerabile în Republi-
ca Moldova prin pilotarea unui accelerator antreprenorial, care să conducă la dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
crearea de locurilor de muncă şi impactul pozitiv asupra mediului”.

Pentru perioada 2022-2024, activitățile proiectului vor include elaborarea unui set de instrumente pentru autoritățile 
publice, mediul de afaceri şi consumatorii finali cu privire la eficiența energetică şi energia regenerabilă, adaptate 
pentru nevoile specifice precum şi recomandări de finanțare a proiectelor din domeniul dat. Proiectul va promova 
în mod unic abordarea ecosistemică, care sprijină inovațiile de tip cleantech în IMM-urile existente şi în start-up-uri, 
prin furnizarea unor instrumente şi metodologii care pot să îmbunătățească productivitatea şi competitivitatea com-
paniilor locale.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

        Conform Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajații prin contract în proiecte, indifer-
ent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte 
nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, sunt plătitori ai contribuţiilor la 
bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel, inițial s-a semnat contractul şi nu s-a ținut cont de reținerea contribuțiilor 
de asigurări  sociale de stat obligatorii care a dus la necesitatea modificării contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 40 din 12 august 2022, a fost încheiat 
acordul adiţional nr. 01 din 28 septembrie privind micşorarea valorii totale a contractului.

Denumire 
operator eco-

nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Nicolae Solovi-
ov

01 28.09.2022 377 925,80 377 925,80

Notă: Programul este scutit de plata TVA în conformitate cu HG 246/2010, anexa1

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 09/2022 din 20.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Nisporeni
Localitate or.Nisporeni
IDNO 1007601006737
Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon (0264) 2-32-42
Număr de fax (0264) 2-36-04
E-mail oficial primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ecaterina Ciochină, 067710858, ecaterina.valicov@
mail.ru

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție LP
Obiectul achiziției Achiziţionarea serviciilor de amenajare a                   teri-

toriului or. Nisporeni
Cod CPV 98300000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 499 249,85 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: 21047644
Link-ul: https://  

ocds-b3wdp1-MD-1637919882955
Data publicării anunțului de participare Data: 09.12.2021 Ora:10:00
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 Servicii □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □   

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

03.01.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637919882955
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Denumirea operatorului economic IM “Gospodaria Comunală Nisporeni”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 01

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1376286,85 lei

Inclusiv TVA: 1651544,22 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea sumei contractului

Temeiul juridic Legea 131, art. 76, al.7, pct.2 c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)  -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma iniţială a contractului este de 1651544,22 lei (inclusiv TVA)

Se modifică suma contractului, prin majorare cu 151367,10 lei (inclusiv TVA)

Suma finală  - 1651544,22+151367,10= 1802911,32 lei (inclusiv TVA)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din motivul apariției unor lucrări adiționale care nu au fost introduse în devizul inițial, în baza demersului nr. 102 din 
20.09.2022, expediat în adresa noastră de către IM.”Gospodaria Comunală Nisporeni” la data de 20.09.2022, cu nr. de 
intrare: 539.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.10/2022 din 20.09.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului 

adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM.”Gospodaria Comunală Nis-
poreni”

01/1 20.09.2022 +126139,25 +151367,10

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. Ştefan 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. 2/012 NFP din 19 septembrie 2022__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul 

Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chişinău, str. Romană 1
Număr de telefon 022/ 263001
Număr de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Secția Achizitii Publice, 022/263130

achizitii.crepor21@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de 
participare

Obiectul achiziției Materiale şi semifabricate pentru fabricarea protezelor

 
Cod CPV 33180000-5
Valoarea estimată a achiziției 4727500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare
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)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat 2022

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

18 martie 2022

Denumirea operatorului economic OOO ”Мед Экспорт”, Federația Rusă

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 81
Data: 25 martie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 29909300,03 RUB

Inclusiv TVA: 29909300,03  RUB
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12,2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic art.76, alin.7, p.4 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este aplicabil
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)

Drept urmare a procedurii 012 NFP din 06 mai 2022, a fost semnat contractul nr. 81 din 25 mai 2022 în 
valoare de 29909300,03 ruble privind achiziționarea semifabricatelor de protezare, pe parcursul anului 
2022. Termenul de valabilitate a contractului – pînă la 31 decembrie 2022. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 19 septembrie 2022 la şedința grupului de lucru, a fost examinată scrisoarea de informare din 
15.09.2022 întocmită de  OOO ”Мед Экспорт”. Astfel, grupul de lucru a fost informat despre faptul că”...Din 
motivul restricțiilor şi interdicțiilor impuse pe teritoriul Federației Ruse, privind exportul unor  mărfuri, (Re-
zoluția 311 din 03.09.2022), printre care se regăsesc şi  unele  semifabricate protetico-ortopedice, Bunurile 
nelivrate în baza contractului nr. 81 din 25.03.2022, nu pot fi furnizate. A fost solicitat rezilierea contractului 
nr. 81 pe pozițiile nelivrarte.”

Ținînd cont de cele menționate, Grupul de lucru a decis rezoluțiunea contractului prin micşorarea sumei 
neexecutate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr._2/012 NFP din 19 septembrie 
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2022 a fost încheiat acordul adiţional privind :

1. Micșorarea sumei contractului cu 242971,08 RUB.

2. Substituirea anexei nr. 1 (Specificații de preț ) a Contractului cu anexa nr. 1 a acordului.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

OOO ”Мед Экспорт” Cu capital străin Nr. 1 19 septem-
brie 2022

-242971,08 RUB -242971,08 RUB

-43151,66 MDL -43151,66 MDL

În rezultatul modificării contractului suma acestuia  constituie: 29666328,90 RUB.

Suma valorii contractului în lei moldoveneşti  5268740,03  lei, la cursul oficial al B.N.M. la ziua deschi-
derii ofertelor.

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. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 31 din 01 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎS Moldelectrica
IDNO 1002600004580
Adresa MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Numărul de telefon/fax Tel. (0-37322) 22-22-70/Fax 25-31-42
Adresa de e-mail ale entității contractante cancelar@moldelectrica.md 
Adresa de internet ale entității contractante www.moldelectrica.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Popov Olga  (0-37322) 25-31-36, 

Raileanu Angela (0-37322) 25-34-19, 

achizitii@moldelectrica.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribu-
ire

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

https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Întreprindere de Stat

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

ilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 63110000-3

Servicii de încărcare, trans-
portare şi descărcare a trans-
formatoarelor de forță (2 
buc.) la SE Ungheni-110kV şi 
SE Cecolteni-110kV

servicii Conform caietului 
de sarcini 1 875 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders
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Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Semestrul II

 
 
Alte informații:

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

Semestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

nr._______din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Întreprinderea de Stat ,,Poşta Moldovei”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600023242

Adresa MD – 2012, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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 şi obiectul principal de 
activitate (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 pro-
cedurii 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/acor-
dului-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 şi 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 şi 
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 şi 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/pagina web 
oficială)

Grigore Cojocari –  +373 22 268 000, Republica Mol-
dova, or. Chişinău, str. Petricani, 84 , www.supraten.
md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici (societate mixtă, conso-
rțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți (denumirea, valoarea şi 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/
serviciilor/lucrărilor Cod CPV Cantitatea/ uni-

tatea 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 şi/sau un program finanțat din fonduri ale UE şi/
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 şi referința/referințele publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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
http://www.supraten.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Mun.Chişinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chişinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

Obiectul achiziției Articole de iluminare pentru troleibuze
Cod CPV 34330000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 028 400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644140200618
Link-ul:e-licitatie.md/contract-notice/32118

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 06.02.2022 ora 11:40
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Surse externe □ 

Alte surse: Surse proprii

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

05.04.2022

Denumirea operatorului economic „ Amid -Auto” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 41

Data: 15.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 942 000,00MDL

Inclusiv TVA: 1 130 400,00
Termen de valabilitate 07.04.2023
Termen de execuție 07.04.2023
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezoluțiunea parțială unilaterală a contractului
Temeiul juridic Pct. 7.2 lit. a) din contractul nr. 41 din 15.04.2022 

„Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către 
Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra 
Bunul prevăzute în prezentul Contract” 

Art. 920 alin. 2) lit. a) din Codul Civil al RM „dacă există 
un temei de rezoluțiune pentru neexecutare în privința 
unei tranșe căreia îi poate fi atribuită o contraprestație, 
creditorul are dreptul la rezoluțiunea contractului în priv-
ința acelei tranșe (rezoluțiune parțială)”.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții sec-
toriale/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)

Achiziționarea articolelor de iluminat pentru troleibuze:

- valoarea toatală a contractului a constituit 1 130 400,00;

- s-a executat şi achitat în valoare de 842 400,00 lei;

- total suma rezoluționată 288 000,00.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

  

 La data de 18.10.2022  „Amid Auto ” SRL a înaintat un demers prin care solicită revizuirea prețurilor pentru pozi-
ția Faruri (112.10.30.3711) în cantitate de 100 buc şi poziția Faruri (112.1030.3711-01) în cantitate de 100 buc, din 
specificația anexată la contractul nr. 41 din 15.04.2022, atribuit drept rezultat a desfăşurării procedurii LD nr. ocds-
b3wdp1-MD-1644140200618 din data de 06.02.2022, având ca obiect „Articole de iluminare pentru troleibuze”. 
Aşadar,  „Amid Auto ” SRL comunică că din cauza situației excepționale care se întâmplă în țările vecine, au avut loc 
întârzieri în producere şi majorare de preț atât la fabricare cât şi la transportarea lor, scumpirea fiind cu 150%.

Prin urmare, analizând argumentele descriese, RTEC a emis un raspuns prin care a informat „Amid Auto ” SRL, în con-
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formitate cu art. 82 alin. 2) lit. b) al  Legii 74/2020, contractele de achiziții pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție, cu condiția că orice majorare a prețului contractului nu depăşeşte 15% din valoarea contrac-
tului inițial.

Prin urmare, solicitarea indicată în demers nu poate fi satisfăcută de către entitatea contractantă, deoarece depăşeşte 
considerabil valoarea estimativă a actului juridic încheiat.

În această ordine de idei, în temeiul pct. 7.2 lit. a) din contractul menționat „Contractul poate fi reziliat în mod unilateral 
de către Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunul prevăzute în prezentul Contract”  şi art. 920 alin. 2) 
lit. a) din Codul Civil al RM „dacă există un temei de rezoluțiune pentru neexecutare în privința unei tranșe căreia îi poate 
fi atribuită o contraprestație, creditorul are dreptul la rezoluțiunea contractului în privința acelei tranșe (rezoluțiune par-
țială)”. Astfel, în rezultatul celor expuse entitatea a decis, de a iniția rezoluțiunea unilaterală parțială pentru pozițiile 
menționate mai sus.

Totodată, se va dispune consultarea pieții de profil pentru pozițiile date şi se va parcurge la inițierea unei noi proce-
duri, cu revizuirea ulterioară a  valorii estimative.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis rezolu-
țiunea unilaterală parțială pentru pozițiile poziția Faruri (112.10.30.3711) în cantitate de 100 buc şi poziția Faruri 
(112.1030.3711-01) în cantitate de 100 buc, din specificația anexată la contractul nr. 41 din 15.04.2022.

Adresa, numărul de tele-
fon, numărul de fax, adresa 

de e-mail și adresa de in-
ternet

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

Mun.Chişinău, str. Inde-
pendenței 42 ap. 20,  tel: 
022025990, 
email:amidauto.contabilita-
te@gmail.com

Capital autohton
1 26.10.2022 - -

 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@
ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE MODIFICARE A ANUNȚULUI DE PARTICIPARE 
 

Nr. 197A din 31.10.2022 
 

În atenţia operatorilor economici!
La Concursul prin solicitarea ofertelor de preţuri RFQ_208 privind achizitionarea  Lucrărilor şi 

activităților operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune înaltă medie şi joasă,  Cod 
CPV: 50532300-6, 45232200-4, 45232220-0,

50532300-6, 45232200-4, conform necesitatilor autoritatii contractante ICS “Premier Energy 
Distribution” SA, sunt operate urmatoarele modificari:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 17:00

- pe: [data]  02.11.2022

SE INLOCUIESTE CU:

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  07.11.2022

 


	_Hlk76382382
	_Hlk100151566
	_Hlk92955776
	_Hlk106456319
	_Hlk95115862
	_Hlk95116000
	_Hlk66889115
	_Hlk64536902
	_Hlk63067930
	_Hlk76976535
	_Hlk108631470
	_Hlk106002533
	_Hlk95116699
	_Hlk110435088
	_Hlk92357058
	_Hlk118299846
	_Hlk110435125
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_GoBack
	_Hlk77770975
	_Hlk77770975
	_Hlk12892415
	_Hlk77770975
	_Hlk77770975
	_Hlk103070405
	_GoBack
	_Hlk61524860
	_GoBack
	_Hlk107562188
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk113008770
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

