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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 02.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

II. Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 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 documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul proce-
durii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției 
Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

III. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

Servicii de pază tehnică a oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv servicii de

 deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor 

pentru anul 2023

1 79713000-5

Lotul nr. 1

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

 deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor, mun. Chișinău, 21 

obiective 

serviciu

- str. Gh. Asachi, 11/1,  edificiul administrativ, 270 m² 
- str. A. cel Bun, 56, edificiul administrativ, buton de 
alarmă  
- str. A. Pușkin, 42,  edificiul administrativ,  buton de 
alarmă  
- str. Columna, 65,  edificiul administrativ, buton de 
alarmă
- str. Armeneasca, 42b,  SCT Chișinău, 747 m²  
- str. Ialoveni. 100b,  SCT Chișinău-1,  536 m² 
- str. Mateevici, 25, SSC Centru, 145 m²
- str. Mateevici,  11,  SSC Chișinău, 30 m²
- str. Independenței, 52, bloc administrativ, 329 m²
- str. Vlad Țepeș, 3,  SÎT nr. 8, 77 m²
- bd. Decebal, 6,  CM Chișinău, 2027 m²
- str. Mihai Sadoveanu, 17,  CM Chișinău, 1036 m²
- str. Mihai Viteazul, 11/1, et.1,  CM Chișinău, 324 m²
- str. M. Cebotari, 1,  SSC oficiul,  222 m²
- mun. Chișinău, str. Cucorilor 43/1, buton de alarmă
- str. Pietrăriei, 3,  SÎT nr.7, 250 m²
- str. V. Vodă, 68,  SCT depozit, 165 m²
- bd. Mircea cel Bătrân, 3, SSC Ciocana,  260 m²
- bd. Moscova, 8,  Call centru ASP, 387 m²
- str. A. Pușkin, 47, et. 1,  CM Chișinău, 798 m²
- str. Mesager, nr. 5, edificiul ASP (arhivă), 372 m2

499 958,00

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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2 79713000-5

Lotul nr. 2

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Hîncești, 3 obiective

serviciu
- str. Chișinăului, 12a, CM Hâncești, 612 m² 
- str. Mihalcea Hîncu, 157, SCT Hâncești, 517 m²
- str. Mihalcea Hîncu, 148a, SÎUD Hîncești, 264 m²

88 898,00

3 79713000-5

Lotul nr. 3

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor, 

or. Anenii Noi, 3 obiective

serviciu
- str. Suvorov,  2B, CM Anenii Noi, SSC, 783 m²
- str. Tighina, 8,  BÎT DCA Anenii Noi, SCT, 569 m²
- str. Cosmodemianscaia, 5, edificiul ASP, 353 m2

105 634,00

4 79713000-5

Lotul nr. 4

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Căușeni, 4 obiective

serviciu

- str. Mihai Eminescu, 4 , CM Căușeni, 1384 m²
- str. Alba Iulie, 46, BÎT Căușeni, 127 m²
- str. Meșterul Stanciu, 3, SCT Căușeni, 358 m²
- str. Alexei Mateevici, 3a, SÎUD Căușeni, 191 m²

95 118,00

5 79713000-5

Lotul nr. 5

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Călărași, 3 obiective

serviciu
- str. Bojole,  2/1, CM Călărași, 437 m²
- str. Ștefan cel Mare, 6,  BÎT DCA, SEAI 412 m²
- str. Pan Halipa, 13, SCT Călăraşi, 447 m²

68 441,00

6

79713000-5

Lotul nr. 6

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Ungheni, 3 obiective

serviciu
- str. Națională, 21, CM Ungheni, SSC 455 m²
- str. Ștefan cel Mare, 164,  SÎT CCA Ungheni, 301 m²
- str. Mihai Eminescu, 24, SCT Ungheni, 398 m² 

87 898,00

7

79713000-5

Lotul nr. 7

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Orhei, 5 obiective

serviciu

- str. Vasile Lupu, 47, CM Orhei, 597 m²
- str. Unirii, 51,  SÎT CCA Orhei, 297 m² 
- str. Tamara Ciobanu, 4, SSC Orhei,  330 m² 
- str. Vasile Lupu, 38, SCT Orhei,  439 m² 
- str. Mihai Eminescu, 11, SÎUD Orhei, 137,4 m²

133 573,00

8 79713000-5

Lotul nr. 8

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Criuleni, 3 obiective

serviciu
- str. 31 August 1989, 139, CM Criuleni, SCT, 519 m²
- str. Orhei, 56, SÎT CCA Criuleni,  172 m² 
- str. 31 August,1989, nr. 100, SSC Criuleni, 115 m²

94 657,00
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9 79713000-5

Lotul nr. 9

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Ialoveni, 5 obiective

serviciu

- str. Alexandru cel Bun, 31,  CM Ialoveni, 401 m²
- str. Basarabia, 2/4,  BÎT DCA Ialoveni, 124 m² 
- str. Alexandru cel Bun, 17,  SSC Ialoveni, 182m²
- str. Prieteniei, 12,  SCT Ialoveni,  637 m²
- str. Dragomirna, 6, edificiul ASP, 274 m2

114 011,00

10 79713000-5

Lotul nr. 10

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Nisporeni, 2 obiective

serviciu
- str. Ioan Vodă cel Viteaz, 5,  CM Nisporeni, SSC, BÎT; 
453 m²
- str. Alexandru cel Bun, 55, SCT Nisporeni, 176 m²

66 825,00

11 79713000-5

Lotul nr. 11

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Strășeni, 4 obiective

serviciu - str. Mihai Eminescu, 51B,  CM Strășeni, 391 m²
- str. Ștefan cel Mare 92, SSC Strășeni, 339 m² 
- str. Ștefan cel Mare, 135,  SCT Strășeni, 470 m² 
- traseul Chișinău-Ungheni intersecție Roșcani, BÎT DCA, 
88 m²

128 922,00

12 79713000-5

Lotul nr. 12

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Coșnița, 3 obiective

serviciu
- str. Păcii, 49,  SEAI Coșniţa, 46 m²
- str. Păcii, 49,  SSC Coșniţa, 160 m²
- str. Mihai Eminescu, 8A, SCT Coşniţa, 83 m²

65 842,00

13 79713000-5

Lotul nr. 13

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Bălți, 5 obiective

serviciu

- Piața Vasile Alexandri, 8, CM Bălţi, și bloc administrativ,  
1098 m2  
- str. Independenţei, 26, SSC Bălţi, 558 m² 
- str. Mihai Sadoveanu, 1-1A, SCT Bălți, 540 m² 
- str. Moscova, 13, SÎUD Bălți, 582 m²
- str. Ștefan cel Mare, nr. 131, SÎT CCA și BÎT DCA, 331 m2

195 068,00

14 79713000-5

Lotul nr. 14

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Fălești, 4 obiective

serviciu

- str. Ștefan cel Mare, 18, CM Fălești, SEAI, 423 m²
- str. Ștefan cel Mare, 138, BÎT DCA Fălești, 202 m²
- str. Ștefan cel Mare, 18, nr. 2, SSC Fălești, 545 m² 
- str. Ștefan cel Mare, 38, SCT Făleşti, 197 m² 

98 100,00

15 79713000-5

Lotul nr. 15

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Sîngerei, 4 obiective

serviciu

- str. Independenței, 95/3, CM Sângerei, 371 m² 
- str. Boris Glavan, 5, BÎT DCA Sângerei, SSC, 275 m²
- str. Independentei, 96, SCT Sângerei, 160 m²
- str. Presei nr. 1, sediul ASP, 145 m2

83 718,00
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16 79713000-5

Lotul nr. 16

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Florești, 4 obiective

serviciu

- bd Victoriei 1, nr. 58 , CM Florești, 301 m² 
- bd Victoriei, 55, BÎT DCA Florești, 76 m² 
- str. Ștefan cel Mare, 63, SSC Florești, 177 m² 
- str. Gării, 5, SCT Floreşti, 243 m²

88 683,00

17 79713000-5

Lotul nr. 17

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Soroca, 5 obiective

serviciu

- str. Ion Creangă, 19/1, CM Soroca, 596 m² 
- str. Ștefan cel Mare, 92, BÎT DCA Soroca, 271 m² 
- str. Independenţei, 74, SSC Soroca, 249 m² 
- str. Mihai Sadoveanu, 21, SCT Soroca, 378 m² 
- str. Alexandru Cel Bun, 16, SÎUD Soroca, 170 m²

134 887,00

18 79713000-5

Lotul nr. 18

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Drochia, 4 obiective

serviciu

- str. Mitropolit Varlaam, 2F, CM Drochia, 612 m²
- str. Cuzima Cecal, 29, BÎT DCA Drochia, SEAI, 502 
m² 
- bd Independenţei, 31, SSC Drochia, 269 m² 
- str. Mitropolit Varlam, 35, SCT Drochia, 203 m²

115 267,00

19 79713000-5

Lotul nr. 19

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Edineț, 6 obiective

serviciu

- str. 31 August, 1989, 40, CM Edineți, SSC, 428 m²
- str. Gheorghe Asachi, 1, SEAI Edineți,  245 m²
- str. Gagarin, 72 , SÎT CCA Edineți, 322 m² 
- str. 31 August 1989, 40, SCT Edineți, 308 m²  
- str. Ștefan Vodă, 18, SÎUD Edineți, 93 m²
- str. Independenței, 59, edificiul ASP, 190 m2

139 537,00

20 79713000-5

Lotul nr. 20

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Rîșcani, 2 obiective

serviciu
- str. Ștefan cel Mare, 1, CM Rîșcani, SSC, BÎT, SEAI; 925 
m²
- str. 31 August 1989, 18, SCT Rîşcani, 213 m² 

62 371,00

21 79713000-5

Lotul nr. 21

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Briceni, 3 obiective
serviciu

- str. Independenței, 21, CM Briceni,  584 m² 
- str. Uzinelor 2L, BÎT DCA Briceni, 196 m² 
- str. Independenţei, 34, SCT Briceni, 382 m² 97 923,00

22 79713000-5

Lotul nr. 22

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Glodeni, 4 obiective

serviciu

- str. Vasilea Zgârcea 15/1  CM Glodeni, 595  m²   
- str. Tricolorului, 24, SSC Glodeni, 261 m² 
- str. Tricolorului, 32, SCT Glodeni, 217 m² 
- str. Ștefan cel Mare, 40/1, BÎT Glodeni, 213 m² 

98 885,00
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23 79713000-5

Lotul nr. 23

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Ocnița, 3 obiective

serviciu

- str. Mihai Viteazul, 72B, CM Ocniţa, SEAI, SÎT CCA, 513 
m²
- str. Independenţei, 49, SSC Ocniţa, 51 m² 
- str. Mihai Viteazul 21A, SCT Оcnița, 372 m²

79 166,00

24 79713000-5

Lotul nr. 24

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Rezina, 3

obiective

serviciu

- str. A. Matrosov, 4, CM Rezina, 409 m² 
- str. Mihai Eminescu, 1, BÎT DCA, SSC  Rezina, 186 m²
- str. Mihai Eminescu, 6, SСT Rezina, 255 m²

96 216,00

25 79713000-5

Lotul nr. 25

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Vulcănești, 4 obiective

serviciu

- str. Lenin, 93B, CM Vulcănești, 273 m²
- str. Lenin, 75, SSC Vulcănești, 76 m²
- str. Lenin, 88, SCT Vulcănești, 77 m²
- str. Plotnicov 36, BÎT Vulcănești, 55 m² 
 

79 009,00

26 79713000-5

Lotul nr. 26

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Telenești, 4 obiective

serviciu

- str. 31 August, 1989, 18, CM Telenești, 320 m² 
- str. Ștefan cel Mare, 66, BÎT DCA Telenești, 132 m²
- str. 31 August 1989, 11, SSC Telenești,  162 m²
- str. Renașterii, 62A, SСT Telenești, 267 m² 

92 293,00

27 79713000-5

Lotul nr. 27
Servicii de pază tehnică a 

oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 
servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Șoldănești, 3 obiective

serviciu

- str. 31 August, 1989, 7, CM Șoldănești,  276 m² 
- str. Păcii, nr.13b, SEAI Șoldănești, SSC; 564 m²
- str. Victoriei  29, SCT Șoldănești, 182 m² 

84 817,00

28 79713000-5

Lotul nr. 28
Servicii de pază tehnică a 

oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 
servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Dondușeni, 2 obiective

serviciu

- str. 31 August, 1989, 6/1, CM Dondușeni, 427 m²
- str. Independenții 43 nr.1, SCT Dondușeni, 133 m²

64 378,00

29 79713000-5

Lotul nr. 29
Servicii de pază tehnică a 

oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 
servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Cimișlia, 2 obiective

serviciu

- str. Alexandru cel Bun, 133, CM Cimișlia, SSC, SÎT CCA, 
734 m² 
- bd. Ștefan cel Mare 14, SCT Cimișlia, 153 m² 

62 888,00
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30 79713000-5

Lotul nr. 30

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Comrat, 3 obiective

serviciu

- str. Lenin, 36, CM Comrat, SEAI, SÎT CCA; 614 m²
- str. Tretiacov, 36, SCT Comrat, 151 m² 
- str. Comsomoliscaia, 24A, SÎUD UTA Gagauzia, 114 m²

69 905,00

31 79713000-5

Lotul nr. 31

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Basarabeasca, 4 obiective

serviciu

- str. Naberejnaia, 9, CM Basarabeasca, 4 9 0 
m² 
- str. 28 Iunie, 34, SEAI Basarabeasca, 195 m² 
- str. 28 Iunie, 34, BÎT DCA Basarabeasca, 116 m²
- str. Școlinaia, 2a, SCT Basarabeasca, 238 m² 72 202,00

32 79713000-5

Lotul nr. 32

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Ceadîr-Lunga, 3 obiective

serviciu

- str. Lenin, 9B, CM Ceadâr-Lunga, 234 m² 
- str. Lenin, 7/1 , BÎT DCA Ceadâr-Lunga, SEAI, 123 m²
- str. Lenin, 52, SCT Ceadâr-Lunga, 96 m² 

71 103,00

33 79713000-5

Lotul nr. 33

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Taraclia, 2 obiective

serviciu

- str. Ștefan cel Mare, 32, CM Taraclia, SSC, 439 m²

- str. Ștefan cel Mare,19A, SCT Taraclia, BÎT, 512 m² 

64 941,00

34 79713000-5

Lotul nr. 34
Servicii de pază tehnică a 

oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 
servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

mun. Cahul, 4 obiective

serviciu

- Piața Republicii, 24G, CM Cahul, SEAI, SÎT CCA   734 m²
- Piața Republicii 18, SSC Cahul, 321m²
- str.  Bogdan Petricescu-Hașdeu, 13, SCT Cahul, 515 m²
- str. 31 August 1989, nr. 11, SÎUD Cahul, 75 m2

114 383,00

35 79713000-5

Lotul nr. 35
Servicii de pază tehnică a 

oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 
servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Leova, 3 obiective

serviciu

- str. Bogdan Petricescu- Hașdeu, 2B, CM Leova, BÎT, 
391m²
- str. Independenţei, 5, SSC Leova, 49,6 m²
- str. M. Gorki 5, SCT Leova, 143 m²

67 910,00

36 79713000-5

Lotul nr. 36
Servicii de pază tehnică a 

oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 
servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Cantemir, 3 obiective

serviciu

- str. Basarabia, 4, CM Cantemir, ȘÎT CCA, 436 
m² 
- bd Ștefan Vodă, 42, SSC Cantemir, SEAI, 336 m²
- str. Mihai Eminescu, 11, SCT Cantemir, 137 m² 

88 055,00
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37 79713000-5

Lotul nr. 37
Servicii de pază tehnică a 

oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 
servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Ștefan Vodă, 4 obiective

serviciu

- str. N. Testemițanu, 4, CM Ștefan Vodă, 439 m² 
- str. Ștefan cel Mare, 31, SSC Ștefan Vodă, 104 m² 
- zona industrială, 8, BÎT  DCA Ștefan Vodă, 93  m²
- str. 31 August 1989, 15, nr. 33, SCT Ștefan Vodă, 195 m2

84 974,00

38 79713000-5

Lotul nr. 38

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv 

servicii de

deservire și mentenanță 
a sistemelor existente 

de semnalizare pază și a 
incendiilor,

or. Otaci, 1 obiectiv

serviciu

- SEAI Otaci, str. Valerii Gaiciuc, nr. 20, 58 m2

23 544,00

Valoarea estimativă totală 3 880 000,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite 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 
privind achizițiile guvernamentale 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. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 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 
achiziție (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. 4 din 02.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

II. Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 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 documentația de atribuire)

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

III. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor / 

serviciilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2023

1 79713000–5

Lotul nr.  1
Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

mun. Chișinău,
str. A. Pușkin, 42 
(Sediul central al ASP)

serviciu

Tipul pazei: gardian public 
Regimul de lucru: 24h
Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători Numărul posturilor: 4

1 455 392,00

mun. Chișinău,
str. A. Pușkin, 42
(Sediul central al ASP)

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 9h
Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri; 
fără pază  în  zilele  de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători
Numărul posturilor: 1

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

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 17

2 79713000–5

mun. Chișinău,

str. M. Sadoveanu, 17

(Centrul multifuncţional 
nr. 3)

serviciu

Tipul pazei: gardian public 

Regimul de lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

86 280,00

Lotul nr.  3

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47

3 79713000–5

mun. Chișinău, 
str. A. Pușkin, 47 
(Departamentul înregistrare 
și licenţiere a unităţilor 
de drept; Departament 
cadastru, CM2)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică, cu pază în zilele de odihnă și 
sărbători 

Numărul posturilor: 1
423 000,00

mun. Chișinău,

str. A. Pușkin, 47 (Centru 
multifuncţional nr. 2)

Tipul pazei: gardian public 

Regimul de lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

Lotul nr.  4

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56

4 79713000–5

mun. Chișinău,

str. Alexandru cel Bun, 56

(SEAI Centru, Direcţia resurse 
și sisteme informaționale, 
CM5)

serviciu

Tipul pazei: gardian public 

Regimul de lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază  în  zilele de sărbători 

Numărul posturilor: 1 446 072,00

mun. Chișinău,

str. Alexandru cel Bun, 56

(SEAI Centru, CM5)

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – 
Sâmbătă, fără pază în zilele de Duminică 
și sărbători Numărul posturilor: 1

Lotul nr.  5

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. Columna, 65

5 79713000–5

mun. Chișinău,

str. Columna, 65

(mai multe subdiviziuni 
ale ASP)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători Numărul posturilor: 1

335 400,00
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Lotul nr.  6

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. Armenească, 42B

6 79713000–5

mun. Chișinău,

str. Armenească, 42B 
(Serviciul cadastral 
Chișinău)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 10h

Timpul pazei: 07.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1
226 800,00

mun. Chișinău,

str. Armenească, 42B 
(Serviciul cadastral 
Chișinău)

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 12h

Timpul pazei: 07.00 – 19.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

Lotul nr.  7

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. Gurie Grosu, 7

7 79713000–5

mun. Chișinău,

str. Gurie Grosu, 7

(Secţia instruirea 
personalului a DRU și RI)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători Numărul posturilor: 1

336 000,00

Lotul nr.  8

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. Uzinelor, 8

8 79713000–5

mun. Chișinău,

str. Uzinelor, 8

(Secţie înmatriculare 
transport)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 15h

Timpul pazei: 17.00 – 08.00 / Marţi – 
Sâmbătă. În zilele de Duminică, Luni și 
sărbători -regimul de lucru 24h

Numărul posturilor: 1

265 200,00

Lotul nr.  9

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, bd. Decebal, 6

9 79713000–5

mun. Chișinău,

bd. Decebal, 6

(Centru multifuncţional 
nr. 4 (Botanica)

serviciu

Tipul pazei: gardian public 

Regimul de lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

87 120,00
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Lotul nr.  10

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28

10 79713000–5

mun. Chișinău,

str. Salcâmilor, 
28 (Departamentul  
înmatriculare a mijloacelor 
de transport și calificare a 
conduc. Auto)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00–08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători 

Numărul posturilor: 2

700 800,00

Lotul nr.  11

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1

11 79713000–5

mun. Chișinău,

str. M. Viteazul, 11/1

(Direcţia generală stare 
civilă)

serviciu

Tipul pazei: gardian public

Regimul de lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază în zilele de odihnă și 
sărbători 

Numărul posturilor: 1

522 628,00

mun. Chișinău,

str. M. Viteazul, 11/1 
(Direcţia generală stare 
civilă)

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în  zilele  de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

mun. Chișinău,

str. M. Viteazul, 11/1 
(Centru multifuncţional 
nr. 1)

Tipul pazei: gardian public 

Regimul de lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

Lotul nr.  12
Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Chișinău, str. Cucorilor, 43/1

12 79713000–5
mun. Chișinău,
str. Cucorilor, 43/1
(parcare auto)

serviciu
Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h
Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători Numărul posturilor: 1

342 000,00

Lotul nr.  13
Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8

13 79713000–5

mun. Bălţi,
Piaţa Vasile Alecsandri, 
8 (Serviciu eliber. acte de 
identit., Serviciu stare civilă, 
Centru multifuncţional)

serviciu
Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h
Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători Numărul posturilor: 1

336 000,00
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Lotul nr.  14

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Cahul, Prospectul Republicii, nr. 24 G

14 79713000–5

mun. Cahul,

Prospectul Republicii, 
nr. 24 G (Centru 
multifuncţional)

serviciu

Tipul pazei: gardian public 

Regimul de lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

88 474,00

Lotul nr.  15

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

or. Căinari, str. Trandafirilor, 57

15 79713000–5

or. Căinari,

str. Trandafirilor, 57

(Serviciu eliberare a 
actelor de identitate)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 15h

Timpul pazei: 17.00 – 08.00 / Luni – 
Vineri. În zilele de Sâmbătă, Duminică și 
sărbători - regimul de lucru 24h

Numărul posturilor: 1

265 560,00

Lotul nr.  16

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

r-nul Dubăsari, s. Coșniţa, str. Păcii, 49

16 79713000–5

r-nul Dubăsari, s. 
Coșniţa, str. Păcii, 49

(Serviciu eliberare a 
actelor de identitate, 
Serviciu stare civilă)

serviciu

Tipul pazei: gardian public 

Regimul de lucru: 9h

Timpul pazei: 08.00 – 17.00 / Luni – Vineri, 
fără pază în zilele de Sâmbătă, Duminică 
și sărbători

Numărul posturilor: 1

88 474,00

Lotul nr.  17

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

or. Florești, s. Sănătăuca

17 79713000–5

or. Florești, s. Sănătăuca 
(Serviciu stare civilă)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază în zilele de odihnă și 
sărbători 

Numărul posturilor: 1
651 480,00

or. Florești, s. Sănătăuca 
(Serviciu eliberare a 
actelor de identitate, 
Birou înmatriculare 
transport)

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică; cu pază în zilele de odihnă și 
sărbători 

Numărul posturilor: 1
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Lotul nr.  18

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

mun. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 164

18 79713000–5

mun. Ungheni,

str. Ștefan cel Mare, 164

(Secţie înmatriculare 
transport) serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 15h

Timpul pazei: 17.00 – 08.00 / Luni – 
Vineri; În zilele de Sâmbătă, Duminică şi 
sărbători – regimul de lucru: 24h

Numărul posturilor: 1

270 000,00

Lotul nr.  19

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

r-nul Dubăsari, s. Ustia

19 79713000–5

r-nul Dubăsari, s. Ustia

(Serviciu eliberare a 
actelor de identitate)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 15h

Timpul pazei: 17.00 – 08.00 / Luni – 
Vineri; În zilele de Sâmbătă, Duminică şi 
sărbători – regimul de lucru 24h

Numărul posturilor: 1

264 000,00

Lotul nr.  20

Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP, 

or. Anenii Noi, s. Varniţa

20 79713000–5

or. Anenii Noi, s. 
Varniţa, str. Tighina, nr. 
66 (Serviciu stare civilă)

serviciu

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători Numărul posturilor: 1

709 320,00or. Anenii Noi, s. 
Varniţa, str. Ghenadie 
Braga, nr. 2/A (Secţie 
eliberare a actelor 
de identitate, Birou 
înmatriculare transport)

Tipul pazei: gardian public Regimul de 
lucru: 24h

Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – 
Duminică cu pază  în  zilele de odihnă și 
sărbători Numărul posturilor: 1

Valoarea estimativă totală 7 900 000,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor 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. 
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Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale 
a Comerțului

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

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 
și 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 
achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 5 din 02.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 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 documentația de atribuire)

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

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 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/ 
serviciilor

Cantita

te/ Unitate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 30192700-8

Lotul nr. 1

Plicuri C5 120 000 buc.

Tip plic: C5 

Dimensiuni: 162 x 229 mm

Densitate: hârtie albă, 80 gr/m²

Fond de protecție 

Tip lipire: siliconică

102 000,00

2 30192700-8

Lotul nr. 2

Plicuri C6
80 000 

buc.

Tip plic: C6

Dimensiuni: 114 x 162 mm, 
Densitate: hârtie albă, 80 gr/m²

Fond de protecție

Tip lipire: siliconică

56 000,00

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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3 30192700-8

Lotul nr. 3

Plicuri TB/4 

(4 cm)

25 000

 buc.

Tip plic: TB/4 

Caracteristici: cu burduf, 4 cm 

Material: kraft 

Tip lipire: siliconică 

75 000,00

4 30192700-8

Lotul nr. 4

Plicuri TB/4 

(2 cm)

6 500 

buc.

Tip plic: TB/4 

Caracteristici: cu burduf, 2 cm 

Material: kraft 

Tip lipire: siliconică 

19 500,00

5 30192700-8

Lotul nr. 5

Plicuri C4 130 000 buc.

Tip plic: C4

Dimensiuni: 229 x 324mm, Densitate: 
hârtie albă, 90 gr/m²

Fond de protecție

Tip lipire: siliconică

260 000,00

6 30192700-8
Lotul nr. 6

Plicuri DL
26 250 buc.

Tip plic: DL

Dimensiuni: 110 x 220mm, Material: 
hârtie albă

Tip lipire: siliconică

15 750,00

7 30192700-8
Lotul nr. 7

Hârtie A4
59 838 buc.

Tip hârtie: A4

Densitate: 80 gr/m²

Ambalaj: 500 foi/pachet

5 385 420,00

8 30192700-8
Lotul nr. 8

Hârtie A3
2 000 buc.

Tip hârtie: A3

Densitate: 80 gr/m²

Ambalaj: 500 foi/pachet

300 000,00

9 30192700-8

Lotul nr. 9

Carton 

(1,75 mm)

11 000 buc. Dimensiuni carton: 700 x 1000  mm, 
1,75 mm 261 800,00

10 30192700-8

Lotul nr. 10

Carton (250 gr/
m²)

7 000 buc.
Dimensiuni carton: 700 x 1000 mm

Densitate: 250 gr/m²
39 200,00

11 30192700-8

Lotul nr. 11

Hârtie plastificată

TESLIN A4  
(sau echivalent)

10 000 buc.
Tip hârtie: TESLIN A4 (sau echivalent)

Grosime hârtie: 178 µm
166 000,00

12 30192700-8
Lotul nr. 12

Hârtie cretată
1 000 buc.

Tip hârtie: cretată

Dimensiuni: 700 x 1 000 mm

Densitate: 115 gr/m²

1 600,00

13 30192700-8
Lotul nr. 13

Hârtie A3
400 buc.

Tip hârtie: A3 (ziar) Dimensiuni: 430 x 
610 mm

Densitate: 45 gr/m²

4 800,00
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14 30192700-8

Lotul nr. 14

Hârtie offset

(80 gr/m²)

2 000 buc.

Tip hârtie: offset 

Dimensiuni: 43 x 64 cm Densitate: 80 
gr/m²

50 000,00

15 30192700-8

Lotul nr. 15

Hârtie offset 

(120 gr/m²)

300 buc.

Tip hârtie: offset 

Dimensiuni: 43 x 64 cm  Densitate: 
120 gr/m²

8 100,00

16 30192700-8
Lotul nr. 16

Hârtie A4
500 buc.

Tip hârtie: A4

Densitate: 160 gr/m²
250,00

17 30192700-8

Lotul nr. 17

Hârtie plotter

(format A1)

65 buc.

Utilizare: pentru plotter

Tip hârtie: format A1 

Dimensiuni: 594 mm x 50 m

Densitate: 100 gr/m²

Ambalaj: rulou

9 425,00

18 30192700-8

Lotul nr. 18

Hârtie plotter 
(format A0)

24 buc.

Utilizare: pentru plotter

Tip hârtie: format A0 Dimensiuni: 841 
mm x 50 m

Densitate: 100 gr/m²

Ambalaj: rulou

3 960,00

19 30192700-8
Lotul nr. 19

Hârtie color A5
132 buc.

Tip hârtie: color A5

Densitate: 80 gr/m²

Ambalaj: 500 foi/pachet Culori: alb, 
verde, galben, albastru, roz

9 240,00

Valoarea estimativă totală 6 768 045,00

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor 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

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

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

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 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 
achiziție (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. 4 din 24 octombrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

https://mtender.gov.md/ 

www.achizitii.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

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

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

72267000-4 Servicii de suport tehnic anual 
și mentenanța licențelor 
aferente Sistemului Informatic 
de Raportare către Banca 
Națională a Moldovei (SIRBNM) 
– componentele Web-Portal și 
FAS Regulatory

serviciu Servicii de suport 
tehnic anual 
și mentenanța 
licențelor aferente 
Sistemului Informatic 
de Raportare către 
Banca Națională a 
Moldovei (SIRBNM) 
– componentele 
Web-Portal și FAS 
Regulatory

1 160 000,00

 

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

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

Nu □+

Da □

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

Nu □+

Da □

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

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 uti-
lizate

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care în JOUE)

Nu □+

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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. 5 din 03.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Nisporeni
IDNO 1007601004788
Adresa Or Nisporeni, str. I. Vodă,2
Numărul de telefon/fax 0264 2 24 40
Adresa de e-mail ale autorității contractante craional@mail.ru, achizitiinisporeni@gmail.

com
Adresa de internet ale autorității contractante craional@mail.ru
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nina Guțanu, 0264 2 24 40
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire

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

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (mii 
lei)

1 45200000-9

Reparația porțiunei 
de drum L402, 

Poruceni- Seliște-
Vînători

1 Lucrări de reparație drum

4797200,00

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 v□

Da □

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

Nu v□

Da □

mailto:craional@mail.ru
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut.

Garanție pentru ofertă, în cuantum 1 
% din suma fără tva.

Garanție de bună execuție, în cuan-
tum de 5%.

Alte informații:

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

Tremestrul IV, 2022,semestrul- I ,2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu v□

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.7 din 02 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea Lucrărilor 

Cantitate/ 
Unitate 

de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9

Lucrări de construcție 
a bazinului de înot la 
Liceul Teoretic „Natalia 
Gheorghiu”, mun.
Chișinău

1 buc.

Lucrări de construcție 
a bazinului de înot la 
Liceul Teoretic „Natalia 
Gheorghiu”, mun.
Chișinău

25 007 200,00

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

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

Nu □x

Da □

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

Nu □x

Da □

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

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

Trimestrul IV, 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 1 din 19.10.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Criuleni
IDNO 1003600153223
Adresa str. Stefan cel Mare 1, or. Criuleni, r-nul 

Criuleni MD- 4801
Numărul de telefon/fax 0248 22136; fax: 0 248 22136
Adresa de e-mail ale autorității contractante srcriuleni@ms.md  
Adresa de internet ale autorității contractante srcriuleni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail  StoicevTaiana 069895255  apcriuleni@gmail.

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

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

apcriuleni@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Institutia Medico Sanitara Publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/

serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință

Valoarea 
estimată 

(se va 
indica 
pentru 

fiecare lot 
în parte)

a.
 

11
1

15870000-7
Acid citric alimentar

KG
2 Ambalat în pachete de 

polietelena. 200,00

15800000-6
Bicarbonat de sodiu

KG
20 Ambalat in pachete de 0,5 kg. 600,00

15550000-8
Biochefir  1-2,5%

Litri
2 000,00 In pachete de polietilenă de 0.5 

litri 33320,00 

15800000-6
Biscuiţi

KG
700 Ambalaţi în cutii cîte 1-3 kg 17703,00 

15542000-9
Brînză de vaci

KG
800

2% în ambalaj pungi de 
polietilenă de 0,5kg  PTMD 67-

00400053-058
47500,00
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15800000-6
Cacao

KG
25 ambalate in pachete 0.100-

0,200gr 2950,00

51112000-9
Carne de vită

KG

300

Macra, in atmosfera controlata 
ATC, conform HG nr. 696 din 
04.08.2010, carne de materie 

prima producere autohtona, se 
livreaza cu transport ce necesita 

regim termic special.

50000,00

03212100-1

Cartofi

KG

6 000,00

Cartofi alimentar intregi, curati, 
neatacati de vatamatori, cu 

diametrul nu mai mic de 8 cm, 
ambalati in saci calitativi de 

marime medie, conform HG nr. 
929 din 31.12.2009

40000,00

15540000-5
Cașcaval tare

KG
450

Cașcaval tare 45-50% ambalat 
în ceară naturală, ambalaj 1-3kg 

kg. SM 218:2001
52500,00

15863200-7
Ceai natural negru

KG
60

Calitate superioară, din 
frunze întregi. Ambalat in 

pachete0,100gr. GOST 1937-90
9500,00

03221113-1

Ceapa uscata

KG

1000

Ceapa uscata, fara colti, 
neatacata de vatamatori, 

fara lovituri si deteriorari, cu 
diametrul de 5-6 cm,produs 
autohton, ambalati in saci 

calitativi de marime medie, 
conform HG nr. 929 din 

31.12.2009

9700,00

Chifle
Buc.

3 000,00
Din faina de griu calitatea 

superioara SM 173 a cite 50 
grame/bucata

6000,00

15800000-6
Crupe de arnaut

KG
400

Calitate superioara, ambalat   
în pachete de 1 kg, PTMD 

38869887-005
7000,00

15600000-4
Crupe de arpacaş

KG
300

Calitate superioara, ambalat   
în pachete de 1 kg, PTMD 

38869887-004
3000,00

15625000-5
Crupe de griş

KG
250

Calitate superioara, ambalat 
în pachete depolietelenă 1 kg, 

GOST 7022-97
3500,00

15800000-6

Crupe de grîu

KG

400

Calitate superioara, ambalat   
în pachete de 1 kg GOST 276-

60 sau PTMD 67-38869887-
005:2005

4000,00

15600000-4
Crupe de mei

KG
250 Calitate superioara, ambalat în 

pachete de 1 kg GOST 572-60 4500,00

15600000-4 Crupe de orz KG 250 Calitate superioara ambalat în 
pachete de 1 kg GOST 5784-60 2600,00

15600000-4
Crupe de porumb

KG
450

Calitate superioara ambalat 
în pachete de 1 kg PTMD 67-

38869887-006:2005
6000,00

15800000-6  Drojdie uscate KG 1.00 ambalat  tn pachete  de а cite  
0.50-0.100gr  500,00
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15612100-2
Făină de grîu

KG
250

calit. superioară , ambalat 
în pachete a cîte 1-2 kg SM 

202:2000
3600,00

15800000-6 Fasole uscate KG 500 Calitate superioara,curate, 
Ambalat în pachete 1 kg 12825,00

15332410-1 Fructe uscate (Prune 
Mere, pere)

KG
500

Ambalat in saci a cite 1-5 kg HG 
929 din 31.12.2009HG 1191 din 

23.12.2010
24100,00

15870000-7 Frunze de dafin KG 2.00 Ambalat în pachete a cite 
0,100gr. GOST 7594-81 350,00

15613380-5
Fulgi de ovăs

KG
500

Calitate superioara , Ambalat în 
pachete cîte 1 kg GOST 21149-

93
10000,00

15112000-6

Găini congelate

KG

2 500,00

Broiler congelat, eviscerate, 
produs autohton, cu greutatea 

de nu mai puţin de 1.5 kg./1 
găină, ambalate în pachet 

de polietilena separat fiecare 
bucata, conform HG nr. 696 

din 04.08.2010, se livreaza cu 
transport ce necesita regim 

termic special.GOST 25391-82 

91700,00

15850000-1

Spaghete

KG

300 calitate superioară din soiuri tari 
ambalate in pachete 1 kg 9000,00

15800000-6
Hrişcă

KG
700

Boabe întregi , calitate 
superioară, ambalat în pachete 1 

kg, GOST 5550-74
28700,00

15511100-4
Lapte pasteurizat

KG
3 500,00

2,5% în pachete de polietilenă 
1,0 litri HG 611 din 05.07.2010, 

GOST 13277-79
41100,00

15332400-8
Magiun din fructe

KG
50

calitate superioară , ambalateîn 
borcane a cite 700 kg,GOST 

6929-88
1200,00

15800000-6 Mazăre uscata şlefuită 
întreagă

KG
400

Bob intreg. calitate superioară 
ambalat în pachete 1 kg, PTMD 67-

38869887-003:2005
5000,00

03212213-6
Mazăre verde 

conservată

KG

100

Mazare verde fina, din soiuri tinere, 
calitate superioară conservata, 

ambalat în borcane de sticla 700gr,  
GOST 15842-90

1600,00

15131230-6

Mezeluri  ferte in 
asortiment   

KG

600

Crenvusti de calitate 
superioara,ambulate si 
vacumate in pachetede 1 kg, pe 
etchetainformatia prevazuta la art8 
din Legea nr.279/2017 ct terminde 
pastrare nu mai micde 7 zile ITMD67 
38429728-08:2013 produs autohton, 
ambalat in pelicula naturala  

46700,00

03221112-4

Morcov

KG

2000,00

Morcovi intregi, calitate superioara 
curati, produs autohton, neatacati 
de vatamatori, de lungime medie, 

ambalati in saci calitativi de marime 
medie, conform HG nr. 929 din 

31.12.2009

18000,00
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15614100-6
Orez

KG
700

Bob intreg rotund, calit.
superioara, ambalat în pachete 1 

kg, GOST 6292-93
16800,00

15871110-8
Oţet de masă 9%

Litru
25 9% ambalat în sticle de 1 lit. 

PTMD 67-00400053-025:2006 200,00

03142500-3
Ouă

Buc.
10 000,00

de masă, dietice , categ B cu 
greutate nu mai mică de 63gr. 

SM 89-1997
22300,00

15331425-2
Pastă de rosii

KG
250

27% calit. superioara în borcane 
de sticla700 gr GOST 3343-89, 

SM 247:2004
8000,00

15850000-1

Paste făinoase

KG

400

calitatea superioară, Clasa 
I , grupa B, din soiuri tari, 

ambalate în pachete a cîte 1-3 
kg GOST 875-92

6900,00

15800000-6
Pesmeţi macinati

KG
150 ambalaţi în pachete cîte 100 gr 2800,00

15221000-3
Peşte congelat « Hec»

KG
2000,00

Congelat fără cap, fara marunt, 
greutatea nu mai puţin de 0.2 
kg/un peşte. GOST 20057-96

82800,00

15112000-6

Piept de găină

KG

1000

Piept de pui refrigerat, fara 
os, produs autohton, calitate 

superioara, ambalat in pachete 
de 1 kg, conform HG nr. 696 

din 04.08.2010, se livreaza cu 
transport ce necesita regim 

termic special, GOST 25391-82

68 500,00

15811100-7
Pîine de faina de griu

KG
8000

din făină de grîu calitatea 
superioara, ambalata si feliata 

fiecare pine aparte. SM 173
99600,00

15872100-2
Piper negru boabe

KG
2

Ambalat în pachete de 
polietilenă 100 gr. GOST 29050-

91
500,00

15872400-5
Sare iodată

KG
300

Ambalat în pachete de 
polietilen, de 1kg. GOST 13830-

97
2400,00

03221111-7

Sfecla rosie

KG

1 500,00

Sfecla rosie alimentara, intrega, 
sanatoasa, curata, neatacata de 
vatamatori, cu diametrul 8-10 

cm, ambalata in saci calitativi de 
marime medie, conform HG nr. 929 

din 31.12.2009

17000,00

15512000-0
Smîntînă 15%

KG
300 15% în pachete de polietilenă 0,5 

lit. TU 10.02.789.09.89 11 800,00

15512000-0 Sucuri naturale în 
asortiment Litru 500 Ambalat in borcane de 3 lit. GOST 

656-79 6000,00

15421000-5
Ulei vegetal de floarea 

soarelui
Litru

1100

Calitate superioara Rafinat, 
deodorizat, ambalat în sticle de 1 
lit. PTMD 67-05691233-001:2002 

sau GOST 1129-33

41 000,00

15530000-2

Unt 72,5%

KG

600

Calitate superioara din smîntînă 
dulce nesărat 72,5% grăsime, fără 
adaos de grăsimi vegetal, produs 

autohton ambalat in pachete 
200 gr, conform HG nr. 611 din 

05.07.2010

94000,00
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15800000-6
Verdeață uscată

KG
5

ambalat in pachete a cite 100 gr
1500,00

03221400-0

Varza

KG

1500

Varza  intrega, sanatoasa, 
curata, neatacata de vatamatori, 

necrapata, fara orice fel de 
materie straina vizibila, fara 

lovituri si cu capatina nu 
mai mica de 2 kg, ambalata 
in saci calitativi de marime 

medie, conform HG nr. 929 din 
31.12.2009

14000,00

15831000-2
Zahăr tos

KG
1 600,00 din sfeclă de calitatea standart 

în saci a cîte 1 kg. GOST 21-94 28000,00

15811100-7

Pâine din faina de 
secara

KG

2000
Pâine din faina de secara, 

ambalata si feliata fiecare pine 
aparte HG 775 din 03.07.2007

27000,00

15800000-6

Fasole conservate 

KG

150

calitate  suреriоara  ,ambalaj   in 
borcane  de sticla 700  gr.

 GOST 15842-90

4900,00

15800000-6

Vanilina

KG

1
НG nr.520  din 22.06.2010  
COST16599-71 ambalaj în 

pachet 
400

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

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

	Nu □

Da □

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

	Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, corespunderea 
cerințelor solicitate.

III. Alte informații:

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

Acord-cadru □

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

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

	Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din03.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Buțeni, r. Hîncești
IDNO 1008601000536
Adresa s. Buțeni, r. Hîncești
Numărul de telefon/fax 026952236 / 067194194
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria.buteni@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://buteni.sat.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoană de contact:

Ion Harbuz

Tel.: 067194194

email: primaria.buteni@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

primaria.buteni@gmail.com 

https://buteni.sat.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 45200000-9
Construcția stației de 
tratare a apei în satul 

Buțeni
1 proiect Construcția stației de tratare a 

apei în satul Buțeni
4 181 796,8 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 numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu

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

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Atribuirea contractului se va efectua în baza 
documentației de atribuire.

mailto:primaria.buteni@gmail.com
https://buteni.sat.md/
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II. Alte informații:

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

Trimestrul IV anul 2022 – trim.I anul 2023;

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Lucrările vor fi finanțate din mijloacele

Fondului Național pentru Dezvoltarea

Regională și Locală.
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


36

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8808 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1/S din 01.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani 

IDNO 1007601009967

Adresa Mun. Chișinău, str. Ș. Neaga 19

Numărul de telefon/fax  0 22 210335

Adresa de e-mail ale autorității contractante dets_buiucani@list.ru, 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Matcovschi Angela 060169633, achizitii.

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

 

SIA  RSAP

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Achizitor unic, (conform ,,Acordului de 
asociere nr. 2 din 31.10.2022’’  între IP LT A. 
Cehov, IP LT „Principesa Natalia Dadiani”, IP LT 
„Petru Rareș”, IP LT „Onisifor Ghibu”, IP LT „Liviu 
Deleanu”, IP LT cu Profil de Arte „Ion și Doina 
Aldea-Teodorovici”, IP LT „Vasile Vasilache”, IP 
LT „Mircea Eliade”, IP LT „Alexandr Pușkin”, IP   LT 
„Hyperion”, denumite în continuare asociați, 
și Direcția Educație Tineret și Sport sectorul 
Buiucani, desemnat în continuare achizitor 
unic.

 
 
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)

55510000-8

Lot 1 Servicii de 
alimentarea copiilor 

din  instituții 
de învățămînt   

subordonate DETS 
sect. Buiucani, 

pentru perioada 
01.01.2023-
31.12.2023

Servicii de alimentarea copiilor 
din  instituții de învățămînt   
subordonate DETS sect. 
Buiucani, pentru perioada 
01.01.2023-31.12.2023

 
 

mailto:dets_buiucani@list.ru
mailto:achizitii.buiucani@mail.ru
mailto:achizitii.buiucani@mail.ru
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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 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

Conform art. 18, Legea 131/2015

Alte informații:

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

Trimestrul IV 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  01 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante primaria-rezina.md

link: http://primaria-rezina.md/plan-de-
achizitii/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-
rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe 
pagina web a primariei or. Rezina

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor 
Unitate 

de 
măsură

Cantitate Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1.
Lot I

Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria 
orașului Rezina anul 2023

1.1 71314100- 3

Servicii de furnizare 
consumului a energiei 
electrice pentru  
instituliile subordinate 
primarie pe parcursul 
anului 2023

kW
Conform 

caietului de 
sarcini

Puterea contractată 0,4 kv. 
Freciența tensiunii de alimentare 
50 Hz. Tensiunea nominală în 
punctul de delimitare 6000 V. 
Durata abaterilor admisibile 
limită, durata abaterilor 
admisibile ale tensiunii, valorile 
abaterii admisibile a tensiunii 
și valorile abaterii admisibile 
limită a tensiunii sunt stabilite 
în conformitate cu standardul 
național. Numărul orelor de 
utilizare a puterii contractate 
24. Categoria de fiabilitate a 
alimentării cu energie electrică I.

792 700,00

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
mailto:primaria-rezina@mail.ru
mailto:primaria-rezina@mail.ru
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1.2 71314100- 3

Servicii de furnizare 
consumului a energiei 
electrice pentru   
iluminatul stradal 
primarie pe parcursul 
anului 2023

kW
Conform 

caietului de 
sarcini

Puterea contractată 0,4 kv. 
Freciența tensiunii de alimentare 
50 Hz. Tensiunea nominală în 
punctul de delimitare 6000 V. 
Durata abaterilor admisibile 
limită, durata abaterilor 
admisibile ale tensiunii, valorile 
abaterii admisibile a tensiunii 
și valorile abaterii admisibile 
limită a tensiunii sunt stabilite 
în conformitate cu standardul 
național. Numărul orelor de 
utilizare a puterii contractate 
24. Categoria de fiabilitate a 
alimentării cu energie electrică I.

1 333 300,00

Valoarea estimativă Total pe procedura 2 126 000,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț pe lot cu corespunderea tutu-
ror cerințelor

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 - decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din  01 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante primaria-rezina.md

link: http://primaria-rezina.md/plan-de-
achizitii/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-
rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata în 
cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe 
pagina web a primariei or. Rezina

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor 

Unitate 
de 

măsură
Cantitate Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1.
Lot I

Achiziționarea consumului de gaz natural pentru primaria orașului Rezina, anul 2023

1.1 71314100- 3

A c h i z i ț i o n a r e a 
consumului de gaz 
natural pentru primaria 
orașului Rezina, anul 
2023

m3
Conform 

caietului de 
sarcini

Furnizarea gazelor naturale 
24/24 ore, conform necesităților 
primariei or. Rezina pentru anul 

2023

Serviciile de furnizare gazelor 
naturale urmează a fi prestate 
în conformitate cu Legea nr. 
108/2016 cu privire la gazele 
naturale, Legea nr. 174/2017 

cu privire la energetică, 
Regulamentul privind 

furnizarea gazelor naturale, 
aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr.113/2019.

981700,00

Valoarea estimativă Total pe procedura 981 700,00

 

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
mailto:primaria-rezina@mail.ru
mailto:primaria-rezina@mail.ru
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț pe lot cu corespunderea tutu-
ror cerințelor

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 - decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din  01 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391

Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1

Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru

Pagina web oficială a autorității contractante primaria-rezina.md

link: http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-rezina@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total 
și gratuit la documentația de atribuire

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

Documentația de atribuire va fi anexata în cadrul 
procedurii în SIA RSAP M. Tender și pe pagina web a 
primariei or. Rezina

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

15800000-6 Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare subordonate 
primariei or. Rezina pentru anul 2023 (conform necesităților).

1. 03142500-3 Lotul I:  Ouă Pe loturi și 
poziții

Conform caietului de sarcini înaintat 
de Beneficiar. Descrierea detaliată a 
bunurilor se va indica la etapa publicării 
procedurii2. 03200000-3 Lotul II: Produse  agricole; 

legume, fructe și alte

3. 15110000-2 Lotul III: Produse de origine 
animală, carne

4. 15220000-6 Lotul IV: Pește

5. 15300000-1 Lotul V: Fructe și legume  
prelucrate și conservate

6. 15421000-5 Lotul VI: Uleiuri vegetale

7. 15500000-3 Lotul VII: Produse lactate

8. 15610000-7 Lotul VIII: Produse cerealiere de 
morărit prelucrate

9. 15800000-6 Lotul IX:  Diverse produse 
alimentare

10. 03111300-5 Lotul IX:  Semințe

11. 15811100-7 Lotul IX:  Pâinea

x TOTAL: x x 2 849 500,00

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
mailto:primaria-rezina@mail.ru
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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 nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

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

Cel mai mic preț pe lot cu corespunderea tutu-
ror cerințelor de selecție și calificare

Alte informații:

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

noiembrie - decembrie 2022; anul 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 04 din  01 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina

IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Numărul de telefon/fax 0254 216 50/0254 228 44
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria-rezina@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante primaria-rezina.md

link: http://primaria-rezina.md/plan-de-
achizitii/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizitiu Valentina; 0254 221 41; primaria-
rezina@mail.ru

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

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

Documentația de atribuire va fi anexata în 
cadrul procedurii în SIA RSAP M. Tender și pe 
pagina web a primariei or. Rezina

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
45233142-6 Lucrări de  reparația a 

drumurilor auto locale 
din or. Rezina

1 Conform caietului de sarcini 
înaintat de Beneficiar

3 099 830,00

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 V

Da □

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

Nu V

Da □

mailto:primaria-rezina@mail.ru
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
http://primaria-rezina.md/plan-de-achizitii/
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mailto:primaria-rezina@mail.ru
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi 
solicitate documentele stabilite conform 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Cel mai mic preț pe lot cu corespunderea tutu-
ror cerințelor de selecție și calificare

Alte informații:

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

anul 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. 111/22 din 02 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO 1006601003865

Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău,

bd Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 022828373, 022828374
Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Meteoglo Victoria,

022828332

v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

www.mtemder.md; www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală

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

1 71319000-7

Servicii de efectuare a 
expertizelor judiciare, 

medico-legale și constatării 
tehnico-științifice

la solicitare Conform specificațiilor 3 750 000,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame 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

Achiziția urmează a fi efectuată în confor-
mitate cu prevederile art. 56, alin. (1), lit. 
c) din legea nr.131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice

mailto:v.meteoglo@procuratura.md
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IV. Alte informații:

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

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității 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.112/22  din 02 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO 1006601003865

Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău,

bd Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 022828373, 022828374
Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Meteoglo Victoria,

022828332

v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

www.mtemder.md; www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală

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

Lot 1. Hârtie xerografică A4

1 30197642-8
Hârtie 

xerografică 
A4

21500 buc.

Hârtie A4 (210mm x 297mm), clasa B, 
80 gr/m2,

albeața CIE ≥ 153%,

luminozitate ≥ 107%;

rigiditate ≥ 130 mN;

netezire ≤ 200 ml/min.

Ambalat – 500 foi/pachet.

1 600 000,00

mailto:v.meteoglo@procuratura.md
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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 Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare

IV. Alte informații:

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

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr.113/22  din 02 noiembrie 2022 

 
 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO 1006601003865

Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău,

bd Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 022828373, 022828374
Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Meteoglo Victoria,

022828332

v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

www.mtemder.md; www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală

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

Lot 1. Benzină A-95

1 09132000-3 Benzină A-95 59 000 litri Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect 
limpede și transparent 1 150 000,00

Lot 2. Motorină (Euro 5)

2 09134200-9 Motorină 
EURO5 42 000 litri

Cifra cetanică min. 51,0; Punct de 
inflamabilitate min. 55oС;

Densitate la 20oС max. 860,0 kg/m3;

Viscozitate la 40oС – 2,00-4,50 mm2/s.

Aditivii din motorină nu trebuie 
să conțină compuși ai metalelor și 
fosforului.

930 000,00

 

mailto:v.meteoglo@procuratura.md
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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 Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare

IV. Alte informații:

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

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. 114/22 din 02 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO 1006601003865

Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău,

bd Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 022828373, 022828374
Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Meteoglo Victoria,

022828332

v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

www.mtemder.md; www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală

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

1 73713000-5 Servicii de 
pază 42 posturi Conform specificațiilor 3 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Achiziția urmează a fi efectuată în conformitate cu 
prevederile art. 56, alin. (1), lit. c) din legea nr.131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice

mailto:v.meteoglo@procuratura.md
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IV. Alte informații:

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

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr.115/22  din 02 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO 1006601003865

Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău,

bd Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 022828373, 022828374
Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Meteoglo Victoria,

022828332

v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

www.mtemder.md; www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală

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

1 30200000-1 Tehnică de 
calcul buc. Conform caietului de sarcini 2 700 000,00

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 Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare

mailto:v.meteoglo@procuratura.md
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IV. Alte informații:

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

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE

nr.116/22 din 02 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO 1006601003865

Adresa
Republica Moldova, mun. Chișinău,

bd Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax 022828373, 022828374
Adresa de e-mail ale autorității contractante proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.procuratura.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Meteoglo Victoria,

022828332

v.meteoglo@procuratura.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

www.mtemder.md; www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate Autoritate centrală

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

Lot 1. Servicii de traducere

1 79530000-8 Servicii de 
traducere la solicitare Conform caietului de sarcini 965 000,00

Lot 2. Servicii de interpretariat

2 79540000-1 Servicii de 
interpretariat la solicitare Conform caietului de sarcini 585 000,00

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 Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare

mailto:v.meteoglo@procuratura.md
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IV. Alte informații:

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

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția medico-sanitară publică Asociația 
Medicală Teritorială Botanica

IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax 0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Tipul autorității contractante: 

Instituția medico-sanitară publică.

Obiectul principal de activitate: 

Prestarea serviciilor medicale 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot în 

parte)

1 45215140-0
Lucrări de 
reparații 
curente

lucrare

Lucrări de reparații curente conform 
devizului elaborat de devizier și 
verificat de autoritatea abilitată, 
în baza informațiilor publicate în 
documentația de atribuire

5 500 000,00

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

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

Nu □ V

Da □

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

Nu □ V

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea contractului:

Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor 
solicitate

 

mailto:amtbotanica@ms.md
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Alte informații:

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

Trimestrul II a anului 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □ V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Conducătorul grupului de lucru:                                                                      Marina Golovaci

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția medico-sanitară publică Asociația 
Medicală Teritorială Botanica

IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax 0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Tipul autorității contractante: 

Instituția medico-sanitară publică.

Obiectul principal de activitate: 

Prestarea serviciilor medicale 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 90919200-4 Servicii de 
curațenie 12 luni

Servicii de curațenie în clădirile CCD, mun.
Chișinău, bd.Dacia 5/2b, СMF nr.1, mun.
Chișinău, str.Titulescu, 37, CMF nr.2, mun.
Chișinău, str.Independenței, 28, CMF nr.3, 
mun.Chișinău, bd. Dacia, 5/2b, CS Muncești, 
mun.Chișinău, str.Muncești, 400/1 

3 100 000,00

Suma totală 3 100 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □ V

Da □

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

Nu □ V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea 
contractului:

Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor 
solicitate, pe lista întreagă 

mailto:amtbotanica@ms.md
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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 și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □ V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Conducătorul grupului de lucru:                                                                      Marina Golovaci

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția medico-sanitară publică Asociația 
Medicală Teritorială Botanica

IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax 0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Tipul autorității contractante: 

Instituția medico-sanitară publică.

Obiectul principal de activitate: 

Prestarea serviciilor medicale 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 79713000-5

Servicii de pază 
fizică; sistem 

de alarmă 
împotriva 

efracției; sistem 
de alarmă 

antiincediară

12 luni Serviciilor de pază fizică; sistem de alarmă 
împotriva efracției; sistem de alarmă 
antiincediară în clădirile CCD, mun.Chișinău, 
bd.Dacia 5/2b, СMF nr.1, mun.Chișinău, str.
Titulescu, 37, CMF nr.2, mun.Chișinău, str.
Independenței, 28, CMF nr.3, mun.Chișinău, 
bd. Dacia, 5/2b, CS Muncești, mun.Chișinău, str.
Muncești, 400/1

2 500 000,00

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

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

Nu □ V

Da □

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

Nu □ V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea 
contractului:

Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor 
solicitate, pe lista întreagă 

mailto:amtbotanica@ms.md
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Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □ V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Conducătorul grupului de lucru:                                                                      Marina Golovaci

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __ din _____________ 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante JUDECATORIA CHISINAU
IDNO 1016601000256
Adresa Chișinău, str. N. Zelinski, 13 MD2038
Numărul de telefon/fax 022 52 01 76, 022 52 20 21
Adresa de e-mail ale autorității contractante jchisinau@justice.md
Adresa de internet ale autorității contractante cont.jchi@justice.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Placinta Victoria: 022-52-01-76;

cont.jchi@justice.md

Cerga Mariana,022-55-14-06

marianacerga@yahoo.com

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

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

cont.jchi@justice.md 

marianacerga@yahoo.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică,

înfăptuirea justiţiei

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 79713000-5
Servicii de pază 

5 sedii, 6 
posturi

12 luni

1.Organizarea și asigurarea pazei fizice 
a binurilor materiale ale autorității 
contractante;

2. Asigurarea regimului de trecere cu permis;

3. Controlul bunurilor primite și/sau 
expediate pe teritoriul și de pe teritoriul 
obiectivului păzit; 

4.Instalarea butonului de alarma. Deservirea 
butonului de alarmă în regim non-stop. 
Sosirea grupei operative In decurs de 3-5 min. 
în cazul declansării sistemului de semnalizare.

1 583 333,34
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat 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 1. Organizarea și asigurarea pazei fizice a binurilor 
materiale ale autorității contractante;

2. Asigurarea regimului de trecere cu permis;

3. Controlul bunurilor primite și/sau expediate pe 
teritoriul și de pe teritoriul obiectivului păzit; 

4.Instalarea butonului de alarma. Deservi-
rea butonului de alarmă în regim non-stop. 
Sosirea grupei operative In decurs de 3-5 
min. în cazul declansării sistemului de sem-
nalizare.

5.Prețul cel mai scăzut cu corespunderea 
cerințelor solicitate

Alte informații:

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

Trimestrul 4

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

	Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
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. 4 din  05.10.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

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

Platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA,

lei

 (pentru fiecare lot în parte)

1 45200000-9

   ”Crearea infrastructurii 
sportive în satul Crețoaia, 
comuna Țînțăreni, ca 
pentru un sat cu adevărat 
european”

1
Lucrări de construcție 1 649 436,67

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Legea 131 privind achizițiile publice
 

mailto:primtintareni@yahoo.com
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Alte informații:

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

Tr. IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


68

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8808 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___14___din__04 octombrie 2022__________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția publică „Centrul Republican 
Experimental Protezare, Ortopedie și 
Reabilitare”

IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun. Chișinău, 

str. Romană, 1
Numărul de telefon/fax 022-263001/022-229927
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera@crepor.org
Adresa de internet ale autorității contractante www.crepor.org
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Secția Achiziții Publice

 022/263130

achizitii.crepor21@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară,  
confecționarea mijloacelor ajutătoare 
tehnice, prestarea serviciilor de reabilitare 
medicală și profesională

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 19100000-7 Piele   lot
Piele naturala pentru 
confecționarea încălțămintei 
ortopedice, articoșelor protetice, 
conform necesităților pentru anul 
2023

2083333,33

Valoarea 
achiziției

2083333,33
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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 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

1. Va fi exclus din procedura de atribu-
ire a contractului de achiziţii publice orice 
ofertant sau candidat despre care are cu-
noștinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condam-
nat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe 
judecătorești, pentru participare la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, pentru fraudă și/sau pentru 
spălare de bani, pentru infracţiuni de tero-
rism sau infracţiuni legate de activităţi te-
roriste, finanţarea terorismului, exploatarea 
prin muncă a copiilor și alte forme de trafic 
de persoane. 

2. Va fi exclus orice operator economic 
care se află în proces de insolvabilitate ca ur-
mare a hotărîrii judecătorești.

3. Vor fi excluși operatorii eco-
nomici care nu și-au îndeplinit obli-
gaţiile de plată a impozitelor, taxelor 
și contribuţiilor de asigurări sociale în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în Republica Moldova sau în 
ţara în care este stabilit.

4. Operatorii economici trebuie să dis-
pună de capacitatea de exercitare a activității 
profesionale. 

5. Operatorii economici trebuie 
să dispună de capacitatea economi-
că, financiară, tehnică și profesională. 
6. Ofertantul urmează să dispună de 
un nivel minim de experienţă pe plan 
național sau internațional, pentru a se 
califica conform cerinţelor de îndepli-
nire a contractului prin demonstrarea 
experienţei specifice fiind minimum 
de 3 ani în livrarea bunurilor similare.
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Alte informații:

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

Trimestrul IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Executarea contractului: pe perioada anului 

2023

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Cărbune AM (13 - 25 mm) - repetat (3) 

 
 

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1660135828527  din 07.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/

Persoana de contact 
Bradu Victoria, 022 - 409-775 

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

Instituție cu statut special

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Licitație deschisă 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru □ Bunuri   

Obiectul de achiziție Cărbune AM (13 - 25 mm) - repetat (3)

Anunțul de participare

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660135828527   
Data publicării: 11.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660135828527?tab=contract-notice   

Criteriul de atribuire utilizat □ Prețul cel mai scăzut și corespunderea 
specificației tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate □ Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 8

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660135828527
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660135828527
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660135828527?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660135828527?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1660135828527 /001 din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „CĂTĂDENI-LUX”

IDNO 1003605003769

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

оr. Ialoveni, str. Hâncești 348, 022 854-031 / 022 854-030 / 
0 681-18-060 officecatadenilux@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □     Nu □       

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

Da □       Nu □     

Subcontractanți Da □       Nu □       
Loturile atribuite:
.

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data 

contractului

Suma, 

inclusiv TVA

1. Cărbune Zona Nord 09111210-5 425 t. 45 LD

07.10.2022

4 217 995,80 lei
2. Cărbune Zona Centru 09111210-5 1 157 t. 11 015 398,99 lei
3. Cărbune Zona Sud 09111210-5 418 t. 4 000 260,00 lei

4. Alte informații:

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

□ Nu        

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

□ Da      

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 

Notice number in the OJ S: 2022/S 156-448936 

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660135828527
mailto:officecatadenilux@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziționarea Servicii de asistenţă medicală spitalicească de profil pneumologic

nr.  21/001  din 05.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

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

Instituție cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ conform HG. nr. 599/2020 - Procedură prin 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)

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile 
publice nr.131 din 03.07.2015 art. 56 alin. (1) lit. (c) și art.7 
lit. (a) „utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea 
riscurilor autorităților contractante”, coroborate cu 
prevederile art. 128 alin. (3) din Regulamentul cu privire 
la achizițiile publice folosind procedura de negociere, 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.599 din 12.08.2020, 
Administrația Națională a Penitenciarelor își rezervă 
dreptul să atribuie contract de achiziție a serviciilor 
medicale cu IMSP Institutul de Ftiziopneumologie  „Chiril 
Draganiuc”, ținând cont de faptul că serviciile medicale 
sunt prestate conform tarifelor  fixe stabilite în Catalogul 
tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate 
contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, 
precum și pentru serviciile acoperite din fondurile 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate 
de instituţiile medico-sanitare publice și cele private, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu 
privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru □ Servicii 

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
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Obiectul de achiziție Servicii de asistenţă medicală spitalicească de profil 
pneumologic

Anunțul de participare Nr:  fără publicare
Data publicării: fără publicare
Link-ul: fără publicare, 202222618 NFP

Criteriul de atribuire utilizat □ Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației 
tehnice

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate -

Nr. oferte primite

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 21/001 din 04.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie  „Chiril Dra-
ganiuc”

IDNO 1003600151724

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. C. Vârnav 13, 
telefon: 022 57 22 00 ifp@ms.md https://ifp.md   

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data 

contractului

Suma, 

inclusiv TVA

1. 
Servicii de asistenţă medicală 
spitalicească de profil 
pneumologic

85100000-0

serviciu/

conform 
situației 
de facto

24 PN
05.10.2022 100 000,00 lei

Alte informații:

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

□ Nu        

mailto:ifp@ms.md
https://ifp.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 107/22 din 22.02.2022

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 olga.conovalova@army.md dumitru.negoita@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact DUMITRU NEGOIŢĂ
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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  

Obiectul de achiziție „Carne de pasăre”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale”, pentru necesităţile Armatei Naţionale

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661254100892
Data publicării: 23.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661254100892?tab=contract-notice

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

Nr. oferte primite

Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
158/22 din 30.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Floreni”
IDNO 1002601002055

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661254100892
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Date de contact 

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

r-nul. Anenii Noi, sat. Floreni

Tel: 060873111/ 022227780

e-mail: i.lupasco@floreni.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:

N
r. 

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

1 Carne de pasăre 15112000-6 30000,00 14/727 din 07.10.22 1268520,00
Alte informații:

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

Nu       

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.  105/22  din   06.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 
Număr de telefon/fax 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 25 20 49 
E-mail vitalie.rohac@army.md 
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact ROHAC VITALIE
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie 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

Obiectul de achiziție Bunuri materiale medico-sanitare
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1658500372174

Data: 25.07.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658500372174?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Nr. oferte primite Total: 10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 9
De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Cu capital străin: 1
Pe cale electronică: 10

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.136/22  din 24.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

1. 

Denumire  GALCHIM & CO SRL
IDNO 1007600076106
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Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 37 

tel. 079465004, 022421309
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

2.

Denumire DITA ESTFARM SRL
IDNO 1002600046359
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Burebista 23

tel: 022-405-379/782-855
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

3.

Denumire Ecochimie SRL
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap.85

tel: 022 109-111; 022 109-222
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

4.

Denumire MED-M SRL
IDNO 1020611000359
Date de contact 

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

mun. Comrat, str.Dobrovoliski,2/A

tel. 068582063
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

5.

Denumire ICS «Farmina» SRL
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IDNO 1002600010549
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1

tel: 022421801, 078944054
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: Cod CPV

Nr Denumirea bunurilor solicitate U/M Canti-
tatea

Denumirea 
operatorului 

economic

Suma, 
inclusiv 
TVA

Nr. și data 
contractului

Mănuși  nesterile din Nitril fără pudră,  mărimea M buc. 10000 DITA ESTFARM 
SRL

8938,00 14/659

08.09.2022

Mănuși nesterile din Nitril fără pudră,  mărimea L buc. 10000 DITA ESTFARM 
SRL

8938,00 14/659

08.09.2022

Clorură de var kg. 3000 GALCHIM & CO 
SRL

57600,00 14/658

08.09.2022

Mască facială reutilizabilă buc. 10000 MED-M SRL 103500,00 14/661

08.09.2022

Tonometru mecanic cu fonendoscop inclus certificat 
metrologic

set 30 ICS «Farmina» 6019,20 14/662

08.09.2022

Termometru digital buc. 30 ICS «Farmina» 1404,00 14/662

08.09.2022

Dezinfectant pentru sprafețe pe bază de Glutaraldehyde, 
Glyoxal, Didecyldimethylammonium chloride vol. 1 litru

flacon 20 Ecochimie SRL 7452,00 14/660

08.09.2022
Soluție bufer pH 4.0 litru 2 Ecochimie SRL 456,00

Soluție bufer pH7.0 litru 2 Ecochimie SRL 456,00

Soluție bufer p H 10.0 litru 2 Ecochimie SRL 456,00

Alaun de aluminiu și potasiu, cod 21098.362 kg. 3 Ecochimie SRL 756,00

Cilindru din sticlă gradat, Cl.A, volum 25 ml buc. 4 Ecochimie SRL 432,00

Cilindru din sticlă gradat, Cl.A, volum50 ml buc. 4 Ecochimie SRL 432,00

Cilindru din sticlă gradat, Cl.A, volum 250 ml buc. 4 Ecochimie SRL 1056,00

Stativ din plastic pentru eprubete 10 locuri buc. 6 Ecochimie SRL 144,00

Hîrtie de filtru set 2 Ecochimie SRL 132,00

Borcane de sticlă transparentă cu gît larg cu dop rodat 125 ml buc. 6 Ecochimie SRL 468,00

Borcane de sticlă transparentă cu gît larg cu dop rodat  250 
ml

buc. 6 Ecochimie SRL 511,20

Borcane de sticlă transparentă cu gît larg cu dop rodat 500 ml buc. 6 Ecochimie SRL 648,00

Borcane de sticlă brună cu gît larg cu dop rodat 125 ml buc. 6 Ecochimie SRL 496,80

Borcane de sticlă brună cu gît larg cu dop rodat  250 ml buc. 6 Ecochimie SRL 547,20

Borcane de sticlă brună cu gît larg cu dop rodat  500 ml buc. 6 Ecochimie SRL 676,80

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

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

Nu 

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 35/22 din 04.10.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □
Servicii □       
Lucrări  V       

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație curentă a unor încăperi din incinta Spitalului 
SM al MAI

Anunțul de participare Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1661423204617

Data publicării: 25 aug 2022, 13:25

Link:  https:// https://achizitii.md/ro/public/tender/21062274/
lot/11596470/

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

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

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 2

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661423204617
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire S.C. ,,Companado” SRL

IDNO 1002601000590

Date de contact 

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

MD 6801, Ialoveni, Șos. Hîncești, 378, companadosrl@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da V       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lucrări de reparație curentă a unor 
încăperi din incinta Spitalului SM al 

MAI
 45200000-9 1 lucrare 241/22 din 

03.10.2020 543 108,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

Nu V        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

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

Nr. 37/22 din 04.10.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V  

Servicii □       

Lucrări □      
Obiectul de achiziție Echipamente medicale - sisteme videoendoscopice 

(Repetat)

Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1659615547698
Data publicării:  

4 aug 2022, 15:18
Link-ul:.    https:// achizitii.md/ro/public/
tender/21061114/

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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659615547698
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică V 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

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

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

Denumire DataControl SRL
IDNO 10036000007935
Date de contact 

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

MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 
17/6, www.datacontrol.md, contact@datacon-
trol.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. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Echipamente medicale - sisteme 
videoendoscopice (Repetat)  33100000-1 bunuri 243/22 din 

03.10.2020
2 560 200,00

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

http://www.datacontrol.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 36/22 din 04.10.2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □
Servicii □       
Lucrări  V       

Obiectul de achiziție Instalații fotovoltaice de tip on-grid pentru instituția 
medicală din str. Gheorghe Asachi, 25b, Serviciul medical al 
MAI» NLC 2252501, 2252498, 2252497, 2252500, 2252496

Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1661425010469
Data publicării: 25 aug 2022, 13:35
Link-ul:.    https:// https://achizitii.md/ro/public/
tender/21062278/lot/11596479/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661425010469
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4

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

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

Denumire SC „Habsev Grup” SRL
IDNO 1006600038877
Date de contact 

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

MD-2023, Chisinau, str. Uzinelor, 90, www.
habsev.md,  ghabed@habsev.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. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Instalații fotovoltaice de tip on-
grid pentru instituția medicală 
din str. Gheorghe Asachi, 25b, 
Serviciul medical al MAI» NLC 
2252501, 2252498, 2252497, 
2252500, 2252496

 09300000-2 1 lucrare 242/22 din 
03.10.2020

5 882 741,78

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

http://www.habsev.md
http://www.habsev.md
mailto:ghabed@habsev.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09300000-2
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 170/22AA din 07.10.2022   

       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 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 implică o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie 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

Obiectul de achiziție Produse de papetărie

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1661776732497
Data publicării: 29.08.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661776732497?tab=contract-notice   

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (două)

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 2 (două)

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 377/22 din 28.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Cartnord Paper” SRL
IDNO 1019600044584
Date de contact 

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

MD-2004, str. Columna nr. 170, mun. Chișinău, 
tel., 022 856167

e-mail: vitali.erulevici@cartnord.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

Lotul nr. 1

Hârtie A4 

80 gr/m²

„Cartnord Paper” SRL

30192700-8

10 945 
pachet

Nr. 1068 

din 07.10.2022

899 679,00

2
Lotul nr. 2

Hârtie A3 80 gr/m2

500 
pachet 84 000,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

mailto:vitali.erulevici@cartnord.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind 
contractul (contractele) la care se referă 
anunțul respectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4),

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md, 

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

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

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

Nr. 171/22AA din 07.10.2022        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021; 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 implică o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
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

Obiectul de achiziție Autoturisme 
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1661848353821

Data publicării: 30.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661848353821?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 (una)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 1 (una)

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848353821
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848353821?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848353821?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
374/22 din 27.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire „DAAC-Autosport” SRL

IDNO 1004600024841

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

MD-2059, str. Petricani, 17, mun. Chișinău, tel. 022 205865; e-mail:  
iulian.mladin@daac-hermes.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

Denumi
rea ope

ratorului economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,
fără TVA

1 Lotul nr. 1
Autoturisme „DAAC-Autosport” 

SRL 34110000-1
4 unitate

Nr. 1069 din 
07.10.2022

1 267 200,00

2 Lotul nr. 2
Autoturisme 5 unitate 1 800 000,00

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

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:iulian.mladin@daac-hermes.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.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. Chișinău
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 Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Echipament de relevare a urmelor papilare (Proiect 
CrimART)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656591106542
Data publicării: 30.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656591106542?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat:0 
Pe cale electronică: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 115 din 01.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ,,Bio Analitica” SRL

IDNO 1015600017171

Date de contact 

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

Adresa poștală: mun.Chișinău, str. Podul-Înalt, 20/2, of.10

Email: sales.bioanalitica@gmail.md

Telefon: 068612754

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
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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 Nr. și data contractului Suma, fără TVA

1 Echipament de relevare a 
urmelor papilare (Proiect 
CrimART)

42900000-5 134-BN din 19.09.2022 298 000,00

Alte informații:

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

Nu 

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

______________________        

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate Mun. Chișinău
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 Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a structurii șarpante a 
acoperișului cu schimbarea învelitorii a clădirii din or. 
Leova, str. Unirii 28

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659952984704
Data publicării: 08.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659952984704?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 8
De la operatori economici dintr-un alt stat:0 
Pe cale electronică: 8

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 120 din 06.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „ALARCON GROUP” S.R.L.
IDNO 1017605003285
Date de contact 

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

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98, of.4

Email: alarcon_group@yahoo.com

Telefon: 078561019
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație capitală a 
structurii șarpante a acoperișului 
cu schimbarea învelitorii a clădirii 
din or. Leova, str. Unirii 28

45200000-9 135-BN din 20.09.2022 693 409,55

Alte informații:

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

Nu 

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

______________________        

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate Mun. Chișinău
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 Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a sistemei de încălzire al edificiului 
Inspectoratului de poliție Drochia din str. 31 august, nr.7

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659946686197
Data publicării: 30.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659952984704?tab=contract-notice

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat:0 
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 128 din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Cebascom” S.R.L.
IDNO 1011600019568
Date de contact 

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

Adresa poștală: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str.
Nucarilor 82

Email: cebascom@hotmail.com

Telefon: 069743100
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a sistemei 
de încălzire al edificiului 
Inspectoratului de poliție 
Drochia din str. 31 august, nr.7

45200000-9 135-BN din 20.09.2022 693 409,55

Alte informații:

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

Nu 

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

______________________        

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.        din_____________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

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

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a acoperișului la sediul 
Inspectoratului General al Poliției

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660139401001
Data publicării: 10.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1660139401001?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu se aplică

Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică: 4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.114 din 01.09.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire „GRANIT-GRAND LUX” S.R.L.
IDNO 1004611000470
Date de contact 

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

 grand-otel@inbox.ru /

Tel: 078811100

mun. Comrat, UTA Găgăuzia, str. Cotovshi, 180

mailto:v.novac@vento.md/
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
fără TVA

Suma, cu TVA

Lucrări de 
reparație capitală 
a acoperișului la 

sediul Inspectoratului 
General al Poliției

45200000-9 1 buc. 121-LC din 
09.09.2022 1 460 607,01 1 752 728,41

Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 17 din 06 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
Localitate s. Tohatin, mun. Chișinău
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Număr de telefon/fax 022 387236, 022 387238
E-mail primaria.tohatin@mail.ru
Pagina web oficială tohatin.md
Persoana de contact Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

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 prealabilă a 
unui anunț de participare)

Art.57 pct.1 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-
cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Construcția apeductului (II brașament) spre comuna 

Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada 
Sf. Vineri (Biserica)

Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1661749482003
Data publicării: 29.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661749482003?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:4

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

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661749482003
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
17 din 29 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SCLuxconsistem SA
IDNO 1005600055734
Date de contact 

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

MD 2023 mun.Chişinău, str. Str. Uzinelor, 19, telefon: 022-
42-24-99 fax: , e-mail: luxconsistem@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. 
crt.

Denumirea serviciilor de proiectare sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Construcția apeductului (II brașament) 
spre comuna Tohatin din stația de 
pompare Tohatin pînă la strada Sf. 
Vineri (Biserica)

45200000-9

Lucrări 
conform 
devizului

57 din 
06.10.2022

3 232 433,96lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:luxconsistem@yahoo.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 15 din 29 septembrie 2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin

Localitate s. Tohatin, mun. Chișinău

IDNO 1007601007815

Adresa s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1

Număr de telefon/fax 022 387236, 022 387238

E-mail primaria.tohatin@mail.ru

Adresa de internet tohatin.md

Persoana de contact Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

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 pct.1 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 gradinița 
nr. 223 din com. Tohatin

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662472131653
Data publicării:06.09.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662472131653?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662472131653
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire SRL BAGUETTE

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

baguette.srl@mail.ru 068100302

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 1014600037741

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 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 SRL Lapmol
IDNO 1002600024308

Date de contact 

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

d.nastase@lapmol.md

069302233

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:baguette.srl@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:avtluxcom@mail.ru
mailto:d.nastase@lapmol.md
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 Legume 15800000-6 56/29.09.2022 61 267,00
2 Lotul 2 fructe și citrice 15800000-6 56/29.09.2022 35 390,00
3 Lotul 3 crupe derivate 15800000-6 56/29.09.2022 11 494,15
4 Lotul 4 lactate 15800000-6 54/29.09.2022 105 411,30
5 Lotul 5 carne refregerată, 

vacumată
15800000-6 55/29.09.2022 63 793,80

6 Lotul 6 ouă Achizitia nu a avut loc
7 Lotul 7 semințe,miez, fr.uscate 15800000-6 56/29.09.2022 2 975,10
8 Lotul 8 Ulei 15800000-6 56/29.09.2022 2 488,80
9 Lotul 9 făinoase 15800000-6 56/29.09.2022 3 311,30
10 Lotul 10 sucuri 15800000-6 56/29.09.2022 3 710,00
11 Lotul 11 patiserie 15800000-6 56/29.09.2022 2 130,00
12 Lotul 12 băcănii 15800000-6 56/29.09.2022 3 053,00
13 Lotul 13 condimente 15800000-6 56/29.09.2022 461,50
14 Lotul 14 verdețuri 15800000-6 56/29.09.2022 944,00
16 Lotul 15 fileu de pește 15800000-6 53/29.09.2022 52 500,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048135/lot/11541600/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048135/lot/11541601/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din  06.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nu e cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri       
Servicii       
Lucrări  +

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente a unei porțiuni de drum 
din s.Cureșnița, com.Holoșnița

Anunțul de participare 21062722, ocds-b3wdp1-MD-1662107608514

Data publicării: 02.09.2022

Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21062772
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:
Denumire SRL ”Magistrala-Nord”

IDNO 1011607000998
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Drochia, str. Gudanov, 15 telefon 025225900, 
e-mail: magistrala-nord@inbox.ru

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

Da □       Nu +      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu +      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,
 inclusiv TVA (lei)

1
SRL ”Magistrala-Nord”

45200000-9  Conform caietului 
de sarcini

 Nr.1 din 
28.09.2022

283802,93  

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

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

Nu +       
Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 din 03.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax 022 213179

E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de 
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și 
exploatare a drumurilor

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Reabilitarea drumului M1 frontieră cu România – Leușeni – 
Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, 
cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656075668635

Data publicării: 24.06.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656075668635?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 din 18.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL „Rutador”

IDNO 1004600021987

Date de contact 

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

mun. Chișinău , str. Florilor 32/1, MD-2068

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Reabilitarea drumului M1 frontieră 
cu România – Leușeni – Chișinău 
– Dubăsari – frontiera cu Ucraina, 
km 93,65 - 94,45, cu reabilitarea 
podurilor peste r. Bîc și calea ferată, 
Etapa II

45200000-9 1      10/01-
05/294

din

03.10.2022

174 769 205,11

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1660635857169 din 03.10.2022 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Viorica Ursu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de 
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și 
exploatare a drumurilor

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Echipamente pentru încercări de laborator

Obiectul de achiziție Echipamente pentru încercări de laborator

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660635857169

Data publicării: 16.08.2022
https://e-licitatie.md/achizitii/38835/echipamente-pentru-
incercari-de-laborator 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

https://e-licitatie.md/achizitii/38835/echipamente-pentru-incercari-de-laborator
https://e-licitatie.md/achizitii/38835/echipamente-pentru-incercari-de-laborator
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: ocds-
b3wdp1-MD-1660635857169 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Lokmera” SRL „Tecnos Quality”

IDNO 1007600011105 1017600006960

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. 
Mitropolit Gurie Gro-
su nr. 9

mun. Chișinău, str. Calea 
Ieșilor nr. 10

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □ Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot I Mixturi 
asfaltice

SRL „Lokmera” 38900000-4 1 05/02-04/296 din 
03.10.2022

1 694 529,60

2 Lot II Sol SRL „Tecnos Quality” 38900000-4 1

05/02-04/295 din 
03.10.2022

372 000,00
3 Lot III Agregate SRL „Tecnos Quality” 38900000-4 1

4 Lot IV Beton de 
ciment

SRL „Tecnos Quality” 38900000-4 1

5 Lot V 
Echipamente 
auxiliare

SRL „Tecnos Quality” 38900000-4 1

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

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. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, 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 și obiectul principal 
de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: [Indicați]

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 Lucrari de reparatie partiala a parterului blocului principal pentru 
amplasarea unei subdiviziuni în cadrul IMSP SCM SF TREIME

Anunțul de participare 45453000-7

Data publicării: 19.08.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660891068196?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

Nr. oferte primite Total:4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660891068196?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660891068196?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 62 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire VSN CONS SRL
IDNO 1015600008454

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. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

VSN CONS SRL

 

45453000-7 1 lucrare Nr.428 din 
04.10.2022 2 916 000

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   08     din__06.10.2022_________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
Localitate mun.Ungheni
IDNO 1003609150409
Adresa str.Nationala  nr.37
Număr de telefon/fax (0236)-2-51-49/-2-21-94
E-mail imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet https://www.srungheni.md
Persoana de contact Ludmila Crijevschi , tel .078877402
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Institutie Publica/ acordarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Legume si fructe  pentru IV trimestru  anul 2022

Anunțul de participare https://achizitii.md/ro/public/tender/21064062/

Nr:  21064062 / ocds-b3wdp1-MD-1663660802012

Data publicării:21.09.2022

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 și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 08 din _04.10.2022__s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Alim Total

IDNO 1014600000912

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

 Ialoveni , str.Vlad Tepes  nr.12 ; tel.022-42-21-11
alim.total@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv

TVA

Discount

1
Legume si fructe 

pentru trimestru IV 
anul 2022

03220000-9

Cartofi proaspeti  2500 kg

131/22 din 
05.10.2022 49 290,0

Ceapă uscata*600kg

Morcov proaspăt*700kg

Sfeclă roșie proaspătă*400kg

Varză proaspătă*-600kg

Mere -500 kg

Fructe uscate, mere-100kg

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.11  din  05.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii 
Bălți

Localitate mun.Bălți

IDNO 100860100639

Adresa str.Ivano Franco 44

Număr de telefon/fax (231)71003

E-mail cptr.balti@ms.md

Adresa de internet cptr-balti.md

Persoana de contact Moghiliuc Inesa

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

autoritate publică de plasament și reabilitare a copiilor

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)

Valoarea achizitiei de 293400,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție produse alimentare pentru al IV-lea trimestru 2022, inclusiv 
legume-fructe

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1661415529252
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062260/
Data publicării: 25 august 2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 6 oferte

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.54 din 13 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661415529252
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Denumire SRL Alim Total (4 
loturi)

SA Lactis

 (produse lactate)

SRL EcoBio Grup 
(ouă)

SRL Nivali Prod 
(carne de pasăre si 

carne de vita)

SRL Baguette (3 loturi)

IDNO 1014600000912 1003602151429 1010609003033 1006600010112 1014600037741

Date de contact mun.Chișinău, str.
Vlad Țepeș 12, of.17, 
tel.69774579, e-mail: 
alim.total@mail.ru

or.Rîșcani, str.Camarov 73, 
tel /256/24544, e-mail: 
lactis_lactis@mail.ru

Mun.Bălți, str.Ștefan 
cel Mare 182, tel. 

794 72775, e-mail: 
feder-79@mail.ru

r-ul Criuleni, 
s.Dubasarii Vechi, tel 

62037700, e-mail: 
achizitii@nivalli.md

mun.Chișinău, str.
Voluntarilor 15, 

tel./22/407100, e-mail: 
baguettebalti@mail.ru

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 LOTUL II  „Produse de panificație” 15800000-6 1 lot nr.58 din 
22.09.2022

1565,00

2. LOTUL III  „Produse lactate” 15800000-6 1 lot nr.59 din 
22.09.2022

95736,00

3. LOTUL IV  „Ouă” 15800000-6 1 lot nr.60 din 
22.09.2022

15000,00

4. LOTUL V  „Carne de pasăre” 15800000-6 1 lot nr.61 din 
22.09.2022

42000,00

5. LOTUL VI  „Carne de vită” 15800000-6 1 lot nr.61 din 
22.09.2022

48750,00

6. LOTUL VII  „Pește congelat” 15800000-6 1 lot nr.62 din 
22.09.2022

12000,00

7. LOTUL VIII  „Suc limpezit” 15800000-6 1 lot nr.62 din 
22.09.2022

11280,00

8. LOTUL IX „Făină, zahăr, paste 
făinoase și crupe de mei”

15800000-6 1 lot nr.62 din 
22.09.2022

16322,00

9. LOTUL X „Alte produse” 15800000-6 1 lot nr.58 din 
22.09.2022

4477,00

10. LOTUL XI „Conservături” 15800000-6 1 lot nr.58 din 
22.09.2022

6862,60

11. LOTUL XII „Legume fructe al IV-
lea trimestru 2022”

15800000-6 1 lot nr.62 din 
22.09.2022

38730,50

Alte informații:

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

Nu □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:lactis_lactis@mail.ru
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:baguettebalti@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 13/22 din 04.10.22

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi 

Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon/fax 079410239, 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială -
Persoana de contact Olga Nicolenco
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție ce prestează servicii socio-medicale pentru 
persoane cu dizabilităţi (adulte)

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/acordului-
cadru

Bunuri √

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru trimestrul IV 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660631644352

Data publicării: 16.08.22
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061666/  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 7

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

De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 7

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660631644352
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061666/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
13/22 din 14.09.22 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Alim Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 15

022-422111
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 “Baguette”
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

mun. Chișinău str.Voluntarilor,15

0-231-45223/022-407100
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 ”Telemar”
IDNO 1003600098573
Date de contact 

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

mun. Chișinău str.Uzinelor, 21/1

022-47-90-98
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 “Meltan”
IDNO 1018600003955
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Mesager,5/3 ap. 32

0-22-105074
Întreprindere mică sau mijlocie Da √       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √      

tel:0-22-10-50-74
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea operatorului  
economic

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 SRL “Alim Total” 15800000-6 lot Nr. 85/22
din 21.09.22 310094,00

2 SRL “Baguette” 15800000-6 lot Nr. 86/22
din 21.09.22 41190,00

3 SRL ”Telemar” 15800000-6 lot Nr. 87/22
din 21.09.22 46800,00

4 SRL “Meltan” 15800000-6 lot Nr. 88/22
din 21.09.22 55800,00

5 15800000-6 lot Nr. 85/22
din 21.09.22 310094,00

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

2. Alte informații:

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

Nu √        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 07.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică

Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări 

Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate 
are scopul de a asigura administrarea, menținerea și 
dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, 
a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor 
administraţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii 
speciale și a sistemelor informaționale de stat, 
gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a 
Guvernului, precum și implementarea politicii statului 
în domeniul securității cibernetice.

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, alin 1, lit. b) din Legea nr. 131/2015, pct. 5 
din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale 
a Republicii Moldova nr. 2 din 25.02.2022; art. 1 
din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022; art. 1 din 
Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022; art. 1 din 
Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022; art. 1 din 
Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022 și art. 1 din 
Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de pază
Anunțul de participare Nr: 7/2022 din 06.10.2022

Data publicării: 
Link:  202223314 NFP
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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 și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 06.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire Î.S. Servicii Pază a MAI
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

str. Mitropolit Varlaam 79, mun. Chisinau 
Telefon: 022256256; e-mail: secretariat@
serviciipaza.md; www.serviciipaza.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul nr. 1: Servicii de pază 79713000-5 60 zile Nr. 222 din 
06.10.2022 294 469,20 MDL

Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  21062430   din  07.10.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Aliona Grigoraș, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Utilaj, echipament și scule pentru uz gospodăresc

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661758954801
Data publicării: 29.08.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/
tender/21062430/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

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

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
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1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru 221/22 din 21 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru ofertantului:

Denumire „Eleamag” SRL
IDNO 1006600057355
Date de contact 

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

Telefon: (+373) 79120977

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot 1. Polizor de banc și lentă

42600000-2

2 buc

Nr. 06 - 
198/22 din 
03.10.2022

3996,00
2 Lot 2. Polizor unghiular 2 buc 3552,00

3 Lot 3. Mașină de găurit și 
înșurubat 4 buc 15792,00

4 Lot 4. Ciocan rotopercutor 2 buc 9696,00
5 Lot 5. Ciocan demolator 1 buc 15420,00
6 Lot 6. Ferestrău pendular 1 buc 2928,00

7 Lot 7. Ferestrău unghiular de 
masă 1 buc 8400,00

8 Lot 8. Ciocan demolator 1 buc 3720,00
9 Lot 12. Motocoasă 1 buc 3000,00

Denumire „SOVERANG” S.R.L

IDNO 1002600008533

Date de contact 

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

Tel./Fax: (+373) 683 83858;

E-mail:  soverang@yandex.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      
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Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot 9. Aspirator

42600000-2

1 buc

Nr. 06 - 
199/22 din 
06.10.2022

3058,80

2 Lot 11. Moto-ferestrău pe 
benzină 1 buc 4320,00

3 Lot 14. Nivelă laser 1 buc 3672,00
4 Lot 15. Telemetru cu laser 1 buc 1376,40
5 Lot 16. Aparat de lipit fier 2 buc 1617,60

Denumire „INOXPLUS” SRL

IDNO 1011600039984
Date de contact 

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

Tel./Fax: (+373) 78262888;

E-mail:  tendere@inoxplus.md 
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      

 

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 10. Mașină de spălat uscat 42600000-2 1 buc
Nr. 06 - 

200/22 din 
04.10.2022

59.442,00

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

2. Alte informații:-

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

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 

-

mailto:tendere@inoxplus.md


129

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8808 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1  din 05.10.2022             

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Ungheni
Localitate Mun. Ungheni
IDNO 1007601003666
Adresa Mun. Ungheni str. Națională 11
Număr de telefon/fax 0236 2-26-94
E-mail consiliul.raional@mail.ru
Adresa de internet www.crungheni.md
Persoana de contact Botnari Ana, 069070734, annybotnari@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere ofertă 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

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumului de acces spre s. Grozasca, 
varianta albă

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661151908289

Link-ul: e-licitație.md
Data publicării: 22.08.2022

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: SIA RSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 29.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ” Javelin N.A.”

IDNO 1003609004546

Date de contact 

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

mun. Ungheni, str. Romană, nr. 79/1

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot nr. 1 45100000-8 1 lot ocds-b3wdp1-
MD-1661151908289, lotul 
nr. 4 din 09.09.2022

731 306,32

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62
Număr de telefon/fax +37367880677
E-mail +37367880677
Adresa de internet spatiiverzi2022@gmail.com
Persoana de contact www.agsv.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Autoturisme de serviciu

Anunțul de participare Nr.:    ocds-b3wdp1-MD-1661417941969

Data publicării: 25.08.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661417941969?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Nu este cazul 

Nr. oferte primite Total: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661417941969
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1 din _________2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „GBS” SRL
IDNO 1003600020846
Date de contact 

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

079404667

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Autoturisme de serviciu 34110000-1 12 buc. _____/2022 din 
_________2022

5 880 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 8 din  07  octombrie  2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate or.Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa Orhei,bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax 0235/21-707/0235/22-612
E-mail dgorhei@gmail.com/galinagorgos90@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Gorgos Galina, 079106889
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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/acordului-
cadru

Bunuri □  

Servicii □ Lucrari □
Obiectul de achiziție Reparația sălii sportive la gimnaziul  din satul Morozeni
Anunțul de participare Nr:     ocds-b3wdp1-MD-1662116323462

Data publicării: 02.09.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662116323462?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:  5 oferte

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

mailto:dgorhei@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662116323462
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire Ditugam Grup SRL
IDNO 1012606004240
Date de contact 

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

r.Orhei s.Clisova Noua

ditugamgrup@mail.com /079676727

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv TVA

1 Reparația sălii sportive la gimnaziul  din satul 
Morozeni

45453000-7 1 buc 214

22.09.2022

303976,44

Total 303976,44
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:ditugamgrup@mail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 37 din 05.10.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022 20-52-65
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri □        
Servicii □    
Lucrări √

Obiectul de achiziție Lucrări de montare a liniilor electrice subterane 0,4 kV 
pentru alimentarea Căminului nr. 7 cu energie electrică, str. 
N. Testemițanu, 22/2

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660301086320
Data publicării: 12.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660301086320  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660301086320
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660301086320
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 47 din 02.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire S.R.L. ”TTA ELECTRO”
IDNO 1009605000656
Date de contact 

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

mun. Chișinău, r-l Hîncești, str. Mihail Kogălniceanu, 
3/A, ap. (of.) 11, 069823764, ttaelectromd@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 con-
tract)

Da □       Nu √     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de montare a liniilor electrice 
subterane 0,4 kV pentru alimentarea 
Căminului nr. 7 cu energie electrică, str. 
N. Testemițanu, 22/2

45314310-7 1 buc Nr. 77 din 
09.09.2022

345643,55

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

2. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 1 din 07.10.2022 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Policlinica Stomatologică Republicană 
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600150118
Adresa str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 
Număr de telefon/fax 022-22-53-73
E-mail suport.juridic.psr@gmail.com, repubdent@ms.md, 

imsppsr@gmail.com. 
Pagina web oficială Nu dispune de pagina web oficială. 
Persoana de contact Irina Chiroșca, jurist-consult, șef al Serviciului suport juridic, 

personal și organizare internă, tel.: 069974446.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică.

 
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 

Obiectul de achiziție Produse petroliere 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663230027335

Data publicării: 15.09.2022 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1663230027335?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 1

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

 
 
 
 
 

mailto:repubdent@ms.md
mailto:imsppsr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663230027335
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

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

Denumire SRL ”Vento Retail”
IDNO 1009600044712
Date de contact 

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

079699688

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.

Denumireabunurilor/serviciilor Cod 
CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 1

Benzină

09
10

00
00

-0

2647 litri Nr. 43 din 
07.10.2022

65 116,20

2 Lotul nr. 2

Motorină

3016 litri 83 241,60

Alte informații:

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 20 din 07.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000543 
Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Gh. Asachi, 

69
Număr de telefon/fax 022-78-51-60
E-mail achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact Bodarev Vasilii
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituţie publică

 
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/ acordului-
cadru

Uniformă pentru angajații IGSU

Obiectul de achiziție Uniformă pentru angajații IGSU (repetat)
Anunțul de participare Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1660550602605
Data publicării: 15.08.2022
Nr://achizitii.md/ro/public/tender/21061596/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 19 din 12.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire S.C. „PATRÎNICHI-STIL” S.R.L.
IDNO 1006600033171
Date de contact 

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

069383571

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul I Căciulă mărime 
universală (fes)

35800000-2 1000 buc 105/13.09.2022 104000,00

TOTAL: 104000,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □      

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 12.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală transport public si căi de comunicaţie  
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601009657
Adresa str. S. Lazo, 18
Număr de telefon/fax 022 20-46-78
E-mail dirtrans@pmc.md
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Inga Aftenii
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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 Lucrări
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric 

al or. Chișinău

 

Anunțul de participare nr: ocds-b3wdp1-MD-1656680122714
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059359
Data publicării: 01.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru din 12.08. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire ”Sigma Venmer” SRL
IDNO 1007600018551
Date de contact MD-2012, mun. Chișinău, str. M. Cebotari 28 

e-mail:ceslavus@gmail.com, tel: 07954000.

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. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1
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 și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 150 din 30.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661238578104

desfășurată de către IMSP AMT Botanica prin metoda de 
achiziții cererea ofertelor de preț, în cadrul căruia nu a fost 
depusă nici o ofertă 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □               Servicii V □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de formare profesională continuă a cadrelor cu 
studii superioare

Anunțul de participare Nr: -
Link-ul: -
Data publicării/transmiterii: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642418130103
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 150 din 29.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldo-
va

IDNO 1007600000794
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, tel.    
0-22-20-53-86

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      V

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de formare profesională 
continuă a cadrelor cu studii superioare

80320000-3 1 curs – 

1 persoană

Nr.150 din 
30.09.2022 12 800

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

2. Alte informații:

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

Nu □  V      

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:                                                                               Marina Golovaci 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 04.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon/fax 022 85-72-39/022 75-15-69
E-mail imspscp.achizitii@gmail.com
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact Crudu Lăcrămioara
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal 
de activitate: prestarea asistenței medicale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a 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 □

Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare a teritoriului (lucrări de asfaltare)

Anunțul de participare
Nr.: 

Data publicării: 

Link:  
ocds-b3wdp1-MD-1662728431038

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nr. oferte primite

Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: --------
De la operatori economici dintr-un alt stat: ---------
Pe cale electronică: ---------
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 26.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC „Inlimar Prim” SRL
IDNO 1008600024540
Date de contact 

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

str. Mesager, 5/4, of. 55, mun. Chișnău, Republi-
ca Moldova

060 540-907, 022 742-028

Inlimar.prim@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 1

Lucrări de amenajare a teritoriului (lucrări 
de asfaltare)

45200000-9
conform 

devizului de 
cheltuieli

nr. 21063327/1

din 04.10.2022
496 451,32 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr.  11      din   06  octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra 
Proceselor Hidrometeorologice 

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600094438
Adresa MD-2043, mun. Chișinău, str. Grenoble 193
Număr de telefon/fax 022 403-416; 022 769-535 
E-mail anticamera@antigrindina.md
Adresa de internet http://antigrindina.md/
Persoana de contact Vasile Aghenie, 022 403-466; anticamera@antigrindina.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituţia bugetară „Serviciul Special pentru Influențe 
active Asupra Proceselor Hidrometeorologice”, 
subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, este abilitată cu funcţii de organ naţional 
în domeniul influenţelor active asupra proceselor 
meteorologice și altor procese geofizice

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 □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație curentă - izolare termică a fasadului blocului 
MRL din Unitatea Specială Soroca

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661336167503

Data publicării: 24 august 2022

Link-ul:   https://achizitii.md/ro/public/tender/21062184/ 

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

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

Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:  S
S.R.L ‘VIC DAR COM’
SA»Coloana de construcție montaj-17»  

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11 din 13 
septembrie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

1. Denumire S.R.L ‘VIC DAR COM’
IDNO 1022600023727 
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 4

Telefon: 060158709; obreja_i@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Societate cu răspundere limitată
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclu-

siv TVA
Lot1 „Lucrări de reparație 
curentă - izolare termică a 
fasadului blocului MRL din 
Unitatea Specială Soroca”,

45321000-3 1buc. 82

21 septembrie 
2022

203660,44 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


150

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8808 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 22 din 26.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Buiucani

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153131
Adresa Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon 022741916  756960
Număr de fax 022741916  
E-mail oficial amtbuiucani@ms.md
Adresa de internet amt buiucani.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

amt.buiucani@mail.ru, 060430038

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziţionarea reactivelor de laborator pentru 2022 (repetat), 

Cod CPV 33696500-0
Valoarea estimată a achiziției 556587,48
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1633600182186
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21044973

Data publicării anunțului de participare 07.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri     
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.25 din 17.02.2022

Denumirea operatorului economic Diamedix Impex SRL              
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 25.3

Data:29.03.2022
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA:512181.00

Inclusiv TVA:556587,48
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

mailto:amt.buiucani@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633600182186
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Lega 131/2015, art. 76, p.1, lit. A,b,c 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice

Nu au fost 

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)

1. Se majorează suma contractului de bază cu  16446,60 (șaisprezece mii patru sute patruzeci si șase lei si 60 bani) 
lei MD.

2. Valoarea totală a contractului de bază pentru lotul 6 este de 556587,48 ( cinci sute cincizeci si șase mii  cinci sute 
optzeci si șapte  lei si 48 ) lei MD.

3. Valoarea totala a contractului după majorare este de 573034,08 (cinci sute șaptezeci și trei mii treizeci și patru 
lei si 08 bani ) lei MD. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Temeiul juridic al încheierii acordului adiţional:  Lega 131/2015, art. 76, p.1, lit. A,b,c 

Operator economic:  Diamedix Impex , mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 108/2,  022994901, 078883890.   IDNO/ 
IDNP: 1012600019967

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie: In legătură cu eventuala necesitate de efectuare a 
analizelor de laborator si creșterea populației pentru investigații de laborator din suburbiile adiacente  CS Durlești, CS 
Vatra, CS Ghidighici, CS Trușeni, centrul medical ProSano este necesar de majorat cantitatea achiziționată.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 13 din 26.09.2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind majorează sumei contractului de bază

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

D i a m e d i x 
Impex 13 26.09.2022 15228.00 16446,60,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652;  
fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.21047222 din 26.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret și Sport s.Rîșcani
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1007601009716
Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a
Număr de telefon 022 44 53 87
Număr de fax 022 44 13 29
E-mail oficial dets_riscani@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Negru Ludmila

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Apă potabilă pentru instituțiile de educație timpurie 

subordonate pentru anul 2022
Cod CPV 41100000-0
Valoarea estimată a achiziției 791700,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

nr: 21047222
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637565605220?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 10.11.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

06.12.2021

Denumirea operatorului economic ”Aquatrade”SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01
Data: 14.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 747333,20 lei
Inclusiv TVA: 896800,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 03.01.2022-31.12.2022

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

http://www.mtender.gov.md
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Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131/2015, art.76, alineat 7]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a fost modificat

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Apă potabilă pentru instituțiile de educație timpurie subordonate pentru anul 2022.

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

Se micșorează suma contractului din motiv că, în rezultatul evaluării executării contractului, au fost stabilite economii.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

Apă potabilă pentru instituțiile de 
educație timpurie subordonate pentru 
anul 2022

90 26.09.22
350125,66 420150,80

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești,53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ______ Din ______________2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1007601001330
Adresa mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 69
Număr de telefon 022266009
Număr de fax 022266009
E-mail i_oleinic@ccrm.md
Adresa de internet www.ccrm.md
Persoana de contact Ion Oleinic

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată COP
Nr. procedurii https://achizitii.md/ro/public/tender/21047919/
Data deschiderii ofertelor 15.12.2021
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1638431097240
Data publicării în BAP 02.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  

Servicii +

Lucrări 
Obiectul de achiziție Serviciilor de reparație și deservirea unităților de transport
Cod CPV 50100000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu *

Da □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638431097240
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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 17.12.2021

Operatorului economic cîștigător SRL ”ARIA-DUCA”

Date de contact ale  operatorului economic mun. Chișinău, s. Bubueci,str, Dacilor 14

Nr. contract de achiziție 101

Data contract de achiziție 28.12.2021

Valoarea contractului de achiziție 292799,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului   □

Majorarea valorii contractului  +

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic În baza Legii 131/2015 privind achizițiile publice. Și anumne  

art.76 alin.(7) pct.2) lit.c).
Valoarea modificărilor 43000,00 lei
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu *

Da □

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

                 Obiectul contractului – Serviciilor de reparație și deservirea unităților de transport.

                 Valoarea contractuală – 292799,00 lei inclusiv TVA

                 Valabilitatea contractului – 31.12.2022

                 Valoarea majorată – 43000,00 lei inclusiv TVA

                 Suma totală contractuală – 335799,00 lei inclusiv TVA

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
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Luînd în considerație că automobilele aflate în gestiunea CCRM sunt învechite, precum și majorarea prețurilor în țară apare 
necesitatea majorării sumei contractuale în valoare de 43000,00 lei inclusiv TVA privind achiziționarea suplimentară a serviciilor 
de reparație și deservirea unităților de transport conform Legii 131/2015 art.76 alin.(7) pct.2) lit.c).

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

               Scopul majorării sumei contractului încheiat cu operatorul economic SRL ”ARIA-DUCA”.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului privind achiziționarea suplimentară a serviciilor de 
reparație și deservirea unităților de transport

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”ARIA-DUCA”. 279832,50 335799,00
IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

•	 Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender. 
gov.md; www.tender.gov.md 

•	 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 10076010096025
Adresa Str. Teilor, 10
Număr de telefon 022 76 75 75
Număr de fax 022 76 75 75
E-mail pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială www.botanica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ionaș Natalia; tel: 060688775; nionash@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă X 
Obiectul achiziției Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar 

public) pe terenurile cu nr. cad. 0100103009, 
01001030407, 01001030410 (tronson str. M.Milo – 
bd. Traian)

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 041 048,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-1653062466186
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653062466186 

Data publicării anunțului de participare 20.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu X

Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat X

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653062466186
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653062466186
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.06.2022

Denumirea operatorului economic SC „Foremcons” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 77

Data: 12.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 660 670,46

Inclusiv TVA: 732 134,09
Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 31.12.2023

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  X

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7), pct. 2) din Legea 131/2015 privind achizițiile 
publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 337 721,76
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

Denumirea lucrărilor de construcție:

1. Reparațiea pereților de sprijin cu placaj avariat. 

La etapa efectuării lucrărilor de demontare a amenajărilor existente, inclusiv la pereți de sprijin s-a constatata starea 
tehnică avariată a placajului existent, care prezintă pericol de desprindere (cădere pe trotuar) fapt care poate duce 
la accidente și distrugerea trotuarelor nou amenajate. Astfel în vederea respectării procesului tehnologic și protejă-
rii pavajului ce urmează a fi amenajat este necesar de efectuat lucrări de reparație a pereților de sprijin până la exe-
cutarea lucrărilor de pavare.

2. Consolidarea straturilor de egalizare la pereți de sprijin supuși reparației.

În urma demontării placajului existent s-au desprins și straturile inferioare de egalizare a pereților, în consecință 
sunt necesare și lucrări de consolidare a pereților de sprijin (betonare/tencuire) în vederea restabilirii parametrilor 
geometrici inițiali a acestora.

3. Reamenajarea pavajului existent.

În adiacentul Centrului academic Internațional Eminescu din cauza diferenței cotelor de amenajare și a grosimii 
pavajului existent și a celui nou amenajat a devenit necesară reamenajarea pavajului existent. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Se consideră necesară achiziţionarea de la Antreprenor a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în proiectul iniţial, 
dar care au devenit strict necesare pentru finalizarea obiectivului și asigurarea calității lucrărilor executate, pe motiv că sunt 
parte component a aceluiași proiect, este necesar de respectat procesul tehnologic și este imposibilă efectuarea recepției finale 
și exploatarea obiectivului pe viitor.
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III. Rezultatele examinării:

A încheia Acord Adițional nr. ____ din data: 27.09.2022 în sensul ajustării contractului de antrepriză nr. 77 
din 12.07.2022 prin majorarea valorii contractului în mărime de 337 721,76 lei, ceea ce constituie 7,69 % din 
valoarea contractului inițial.

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC „Foremcons” SRL 27.09.2022 268 434,80 337 721,76
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr.04 din 26.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Învațămînt Cahul
Localitate Mun.Cahul
IDNO 1012601000018
Adresa Cahul str. Piața Independenței 6
Număr de telefon 0299/2-39-48,0299/22-39-48
Număr de fax
E-mail oficial dgitsch@gmail.com,dgicahul.md
Adresa de internet direcțiainvațamintcahul@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Girneț Ana   068549144

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă             □  

Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 838007,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049704
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1641454294870

Data publicării anunțului de participare 06.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Bugetul local

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

25.01.2022   

Denumirea operatorului economic Baguette SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2
Data:26.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 276512.98
Inclusiv TVA: 304114.80

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea  valorii contractului  □

Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic Art.77 (1)lit.b din Legea nr.131/2015 privind achizițiile 

publice,pct.8.1 din contractul de achiziție nr.2 din 26.01.2022

Circulara Ministerului de Finanțe al RM nr.13-09/94 din 
14.04.2022 referitor la executarea contractelor de achiziții 
publice în contextul volatilității prețurilor

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu se aplică

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

Nu se aplică

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

    În urma desfășurării procedurilor de achiziție publică de produse alimentare nr. 21049704 din 06.01.2022,au fost 
incheiate contracte de livrare a produselor alimentare pentru anul 2022.După declanșarea războiului în Ukraina,prețurile 
la produsele alimentare au cunoscut o majorare esențială.

   În vederea îndeplinirii clauzelor contractuale,operatorii economici au intervenit cu solicitări de majorare a prețurilor 
unitare pentru produsele deja contractate,ceea ce contravine prevederilor Legii nr.131/2015,privind achizițiile publice.

  În scopul soliționăroii problemelor cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității 
prețurilor.Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a venit cu recomandările ce conțin în circulară cu nr.13-09/94 din 
14.04.2022

Denumirea
Unit.de 
masura

Cantotatea Preț cu 
TVA

Suma cu 
TVA

Micșorarea 
sumei

Total

(cantitatea)

Total suma 
cu TVA

Lapte proaspăt 
pasterizat

lit 110 13,50 1485.00 -1485.00

Brînză cu cheag tare 
nesarat

kg 58 128,00 1024.00 -1024.00

Smîntînă kg 20 49,90 998.00 -998.00
Unt de vaci kg 12.7 158,00 2005.14 -2005.14
Chefir buc 24 8,60 206.40 -206.40

- -

total 5718.54 -5718.54
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Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Majorarea prețurilor la produsele alimentare,provocate de scumpirile de gaze și combustibili;solicitare operatorului 
economic de majorare a prețurilor nr.36 din 11.08.2022 din partea Baguette SRL;circulara emisă de  Ministerul Finanțelor 
al Republicii Moldova  cu nr. 13-09/94 din 14.04.2022 cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul 
volatilității prețurilor    

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.04 din  26.09.2022 a fost încheiat acordul 
adiţional privind micșorarea cantițăților de produse alimentare ,conform contractului inițial nr.2 din 26.01.2022

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Baguette srl 04 26.09.2022 -5294.94 -5718.54

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____3_______ din __26.09.2022___________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Gimnaziul “F.A.Angheli” s. Gaidar
Localitate s. Gaidar
IDNO 1011601000583
Adresa str. Scolnaia, 2
Număr de telefon 029171266
Număr de fax 029171266
E-mail oficial gaidarsh2009@yandex.ru
Adresa de internet gimnaziagaidar.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Кывыржик Валентина

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Закупка продуктов питания для Гимназии им. 

Ф.А.Ангели, с. Гайдар
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 339371,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1640849185217
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21049484

Data publicării anunțului de participare 30.12.2021, 09:27
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

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

№1 din 14.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Slavena-Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2

Data: 21.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 170141,46

Inclusiv TVA: 202985,15
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 2022 год

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [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
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Сумма контракта с SRL Slavena-Lux составляла 202985,15 лей, за январь-май было израсходовано 90481,32 
лея .Уменьшение суммы контракта на 112503,83 лей, после уменьшения сумма контракта составляет 90481,32 
лей.______________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

____ Уменьшение суммы контракта связано с повышением цен на продукцию SRL Slavena-Lux. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _modificarea valorii contractului  ____________

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA



165

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8808 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

SRL Slavena-
Lux

1 19.09.2021 92804,41 112503,83

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12   din   23.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Localitate Or.Briceni

IDNO 1009601000131

Adresa Str. Stefan cel Mare 38

Număr de telefon 0247-2-29-08

Număr de fax 0247-2-26-68

E-mail oficial contabilitateadierctia@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danilova Olga 060560138

0247-2-29-08
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare inclusiv ecologice 
pentru institutiile DITS Briceni

Cod CPV 158000000-6

Valoarea estimată a achiziției 1813427.00  lei fara TVA

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

Nr:  21060699

Link:  ocds-b3wdp1-MD-1658919440497

Data publicării anunțului de participare 27.07.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat +    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919440497
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

 

Denumirea operatorului economic SA Inlac

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:82

Data:30.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:336680.00  lei

Inclusiv TVA:  420850.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  +
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art.76 alin.7 subpunct 4 Legea Nr 131 din 30.07.2015

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
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
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclusiv 
ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu ajung banii 
pentru inregistrarea contractelor.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare inclusiv 
ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la produse alimentare, si nu ajung banii 
pentru inregistrarea contractelor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12 din 23.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe produsele alimentare

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Inlac Nr 82 30.08.2022 -336680.00 420850.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.
md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1 din 19.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Briceni
Localitate  raionul Briceni or. Briceni
IDNO 1007601004973
Adresa Briceni. Str. Independentei 28
Număr de telefon 0247-2-33-41
Număr de fax 0247-2-33-41
E-mail oficial carolina-melnic@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vanghelii Carolina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Licitație deschisă  
Obiectul achiziției Servicii de furnizre a energiei electrice pentru 

anul 2022
Cod CPV 65300000-6
Valoarea estimată a achiziției 516 732.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639386248699 

Link-ul: 21048567

Data publicării anunțului de participare Data publicării:13.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrari □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

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

06.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL  SADOVEANU

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=65300000-6
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639386248699
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:03
Data:12.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 506 600.00
Inclusiv TVA: 607 920.00

Termen de valabilitate 12 luni
Termen de execuție 12 luni

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015

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
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 Servicii de furnizre a energiei electrice pentru anul 2022

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

In legatura cu majorarea pretului per KWh de la 2.40 lei la 3.78 lei, grupul de lucru a luat decizia de a trece la furnizorul local 
care destribuie energia electrica la pret de 3.43 lei si din acest motiv a aparut necesitatea micsorarii contractului sus mentionat.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S R L  
SADOVEANU

Nr.1 16.09.2022 -262188.50 -314626.20

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 85/22 din 23 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. 

Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului 
„Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii 
de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de 
Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 6 336 198,28 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649753765542
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649753765542?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12 aprilie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 219/22 din 31 mai 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Moldsercon”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:213/L

Data:8 iunie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 160 339,27 MDL

Inclusiv TVA: 7 392 407,12 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 12 luni calendaristice

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  □

Rezilierea contractului  □

Altele:
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 
alin. 7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

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

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Nu este cazul
Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea 
patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și 
Etnografie din municipiul Soroca” care rezultă din contractul nr. 213/L din 8 iunie 2022 sunt de următoarele tipuri:

 

Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural și amenajarea terenului aferent, construcția sălii multifuncționale:

Rețele electrice exterioare

Demolare clădiri cu zidării din blocuri de calcar

Rețele exterioare de canalizare

Rețele exterioare de apă

Lucrări de terasament a galeriei

Reconstrucția acoperișului la Casa „Farmacia Balter”

Reconstrucția acoperișului la Casa avocatului Ghendler

Amenajarea teritoriului aferent

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru 
faptul că la fața locului au fost constatate volume de lucrări prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care nu sunt 
necesare de a fi executate în cadrul contractului.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):
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VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se micșorează cu 543 489,14 (cinci sute patruzeci și trei mii, patru sute optzeci și nouă lei, 14 bani) lei cu TVA suma 
Contractului și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea 
lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 848 917,98 lei (șase milioane, opt sute patruzeci și opt 
mii, nouă sute șaptesprezece lei, 98 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data 
acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL 
„Moldsercon”

Cu capital autohton Nr. 1 23 
septembrie 

2022

Minus 452 907,62 lei fără TVA
Micșorare contract 

până la
5 707 431,65 lei fără TVA

Minus 543 489,14 lei 
cu TVA

Micșorare contract 
până la

6 848 917,98 lei cu 
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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 86/22 din 23 septembrie 2022 
 
 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md
 
 

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. 

Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului 
„Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii 
de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de 
Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 6 336 198,28 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649753765542
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649753765542?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12 aprilie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 219/22 din 31 mai 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Moldsercon”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:213/L

Data:8 iunie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 160 339,27 MDL

Inclusiv TVA: 7 392 407,12 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 12 luni calendaristice

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  □

Rezilierea contractului  □

Altele:
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 
alin. 7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

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

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Da. A fost diminuată valoarea contractului cu 543 489,14 lei 
cu TVA.

Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea 
patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie 
din municipiul Soroca” care rezultă din contractul nr. 213/L din 8 iunie 2022 sunt de următoarele tipuri:

 

Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural și amenajarea terenului aferent, construcția sălii multifuncționale:

Rețele electrice exterioare

Demolare clădiri cu zidării din blocuri de calcar

Rețele exterioare de canalizare

Rețele exterioare de apă

Lucrări de terasament a galeriei

Reconstrucția acoperișului la Casa „Farmacia Balter”

Reconstrucția acoperișului la Casa avocatului Ghendler

Amenajarea teritoriului aferent

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul 
că la fața locului au fost constatate volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care 
sunt strict necesare de a fi executate în cadrul contractului deoarece nu este posibilă executarea lucrărilor conform 
ofertei inițiale.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții publice 
pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative 
următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au 
fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce 
ține de lucrările suplimentare ce lipsesc din caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de licitație, 
neexecutarea acestor lucrări face imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările depistate în procesul de implementare a 
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proiectului, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările adiționale neprevăzute sunt necesare pentru a finaliza 
restaurarea acoperișurilor obiectelor monumente arhitecturale naționale Casa Avocatului Ghendler și Casa 
Farmaciei Balter care sunt incinta muzeului din mun. Soroca (lucrări la tabla acoperișului, la noduri, jgheaburi și 
burlane la scurgerile de pe acoperiș, renovarea parchetului)

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Schimbarea contractantului este imposibilă din motiv că procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor 
de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Antreprenorii, 
în cazul dacă aceștia vor fi diferiți pentru execuția lucrărilor de bază și a celor suplimentare neprevăzute la 
acoperișuri și parchet, nu vor putea asigura garanția lucrărilor.

Condițiile, modul în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către un alt operator economic pot 
crea dificultăți esențiale contractantului inițial astfel ca procesul să nu dispună de consecutivitate, lucrările 
suplimentare se intercalează cu cele deja contractate.

Schimbarea este imposibilă și din considerentul că pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor  este 
necesară evacuarea actualului antreprenor, cu retragerea tehnicii. Lucrările care trebuie incluse ar necesita 
un termen dublu pentru a continua dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor general, totodată contractul 
inițial ar urma să fie suspendat, între timp există riscul creșterii prețurilor și orice tergiversare poate duce la 
imposibilitatea finalizării lucrărilor.

Schimbarea operatorului generează cheltuieli pentru pregătirea de execuție, mobilizare, instalarea 
vagoanelor, aducerea tehnicii, utilajului, iar costul lucrărilor neprevăzute suplimentare ar crește esențial, 
reieșind din aceste cheltuieli.

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depășește 15% din valoarea contractului inițial;

Contractul inițial constituie 7 392 407,12 lei cu TVA,

Acesta s-a micșorat în urma acordului adițional nr. 1 din 23 septembrie 2022 cu 543 489,14 lei cu TVA, respectiv suma 
contractului este acum de 6 848 917,98 lei cu TVA

Prezentul acord de majorare nu va depăși 15% din valoarea contractului modificat, dat fiind faptul că se 
majorează lucrările cu un volum de 603 513,25 lei cu TVA ce constituie o creștere cu 8,81% din valoarea 
contractului actual (6 848 917,98 lei cu TVA).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12  legea 131/2015.

-Modificarea nu  introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea 
unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită, iar 
valoarea lucrărilor neprevăzute reprezintă o majorare nesemnificativă a contractului: cu 8,81%.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un 
mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări la 
acoperișuri, iar lucrările adăugătoare neprevăzute (table, noduri, jgheaburi, burlane) la fel se referă la aceste obiecte.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduc atingere naturii generale a contractului inițial. Lucrările neprevăzute 
adiționale incluse sunt în completarea lucrărilor contractate inițial. Sunt de același tip ca lucrările de bază 
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(lucrări de restaurare a acoperișurilor, respectiv și lucrările adăugătoare neprevăzute se referă la restaurarea 
acoperișurilor și a pardoselilor din parchet). Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au nici 
o legătură cu obiectul în construcție. 

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, fiind complementate volume nesemnificative.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.  

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va include în contract lucrări în valoare de 
603 513,25 lei cu TVA. În total grupul de lucru va include o valoare de 603 513,25 lei cu TVA în contract. Suma finală a 
contractului va fi de 7 452 431,23 lei cu TVA.

Sursele alocate pentru acest proiect sunt disponibile până la finele anului, iar stoparea lucrărilor generată 
de imposibilitatea contractării lucrărilor enumerate va face imposibilă utilizarea investițiilor deja efectuate, 
creându-se astfel blocaj în implementare. 

De la bugetul național nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției acestui obiect. 
Subliniem că lucrările sunt finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, lucrările 
adăugătoare neprevăzute în cazul dacă acestea depășesc alocațiile din acest fond vor fi finanțate de către 
beneficiarul Consiliul Raional Soroca. 

Menționăm că obiectul în construcție (restaurare) Muzeul de Istorie și Etnografie din str. 
Independenței, 66 or. Soroca este un monument arhitectural de importanță națională. 
Respectiv finalizarea lucrărilor prin includerea acestora în contractul de bază la acest 
obiectiv este necesară pentru consolidarea fondului de monumente arhitecturale ale 
Republicii Moldova. Având în vedere faptul că edificiile muzeului au fost construite în 
perioada interbelică (1937) lucrările trebuie finalizate cât mai rapid posibil, deoarece 
au loc intervenții la acoperișuri și la sistemul de scurgere, respectiv aceste clădiri sunt 
puțin rezistente la intemperiile care survin în perioada de toamnă-iarnă. Restaurarea 
pardoselii din parchet este necesară pentru păstrarea aspectului muzeistic al clădirii. 
Pardoselile din parchet sunt tipice pentru muzee.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se majorează cu 603 513,25 (șase sute trei mii, cinci sute treisprezece lei, 25 bani) lei cu TVA suma Contractului și 
se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce 
reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 452 431,23 lei (șapte milioane, patru sute cincizeci și două mii, 
patru sute treizeci și unu lei, 23 bani) inclusiv TVA.
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Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Moldsercon” Cu capital autohton Nr. 2 23 
septembrie 

2022

+452 907,62 lei fără TVA
Majorare contract 

până la
5 707 431,65 lei fără TVA

+603 513,25 lei cu TVA
Majorare contract 

până la
7 452 431,23 lei cu 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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21055827 din 08.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chișinău

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 SERVICIILOR DE ALIMENTARE PENTRU ALIMENTAREA COPIILOR DIN 

CADRUL TO ”POIENIȚA VESELĂ” ȘI TO ”ALUNELUL” PE PERIOADA ESTIVALĂ 
08.06.2022-28.08.2022

Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 7 129 200
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21055827

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1651225131953
Link: https://achizitii.md/ro/
public/tender/21055827/ 

Data publicării anunțului de participare 29.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

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]

mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com
http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651225131953
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055827/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055827/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

07.06.2022

Denumirea operatorului economic IMAP Liceist
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 73

Data: 08.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7 129 200

Inclusiv TVA: 7 129 200

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 08.06.2022- 28.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. c) legea 131 privind achiziții publice

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma 
modificării (după caz)

Se majorează suma contractului cu 985920.00   lei

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/
acordului-cadru]

Modificarea anterioară a 
contractului de achiziții 
p u b l i ce / a co r d u l u i - c a d r u 
(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 serviciilor 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 majorării numărului de copii care au beneficiat de servicii de alimentației pe sezonul estival anul 2022 
în cadrul TO Poinița Veselă și TO Alunelul, este necesar de a majora suma contractului pentru achitarea serviciilor 
prestate de către operator economic.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.73 din 08.06.2022  a 
fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului cu 985920.00 lei
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Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IMAP Liceist 82 08.09.2022 985920.00 985920.00
Suma contractului după modificarea constituie 8 115 120.00 lei.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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  ANUNȚ

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

(Ajustare)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1617356212352-3 din 13.09.2022

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere 

pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-
Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 
27,0-km 31,0)

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 29 401 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617356212352
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1617356212352?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 02.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii 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

04.05.2021

Denumirea operatorului economic S.C.”Dromas-Cons” S.R.L.

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06-14/117
Data:13.05.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 22 395 741,50
Inclusiv TVA: 26 874 889,80

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 30 Decembrie 2022

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

Tipul modificărilor Ajustarea valorii contractului  □
Temeiul juridic - Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, 

art. 76 (7);

- Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018, cap. III.

-Ordinul nr. 120/2022 al Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale

Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr.1 din 28.04.2022 cu privire la micșorarea 
valorii contractului.

Acord adițional nr.2 din 04.08.2022 cu privire la 
micșorarea valorii contractului.

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În conformitate cu Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare 
continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr. 1129/2018 și Ordinul Ministerului 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 120/2022 cu privire la aprobarea modalității de calcul a coeficienților din 
formula actualizării prețului componentelor prețului de cost la ajustarea valorii contractului de achiziție publică de 
lucrări, încheiat pe un termen mai mare de un an, Antreprenorul a solicitat prin demersul   Nr. 222 din 01.09.2022, 
ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, anexând în acest sens procesul verbal cu calculul 
efectuat în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost potrivit formulei stabilite la punctul 31 din 
Regulament, pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar (proces-verbal nr. 1 din iunie 2022), prin care 
argumentează necesitatea ajustării valorii contractului nr. 06-14/117 din 13.05.2021, cu o valoare ce constituie:                       
+ 3 343 848,00 lei.

Ca urmare a examinării solicitării de ajustare a valorii contractului depuse de S.C.”Dromas-Cons” S.R.L. și constatării 
întrunirii cumulative de către S.C.”Dromas-Cons” S.R.L. a cerințelor indicate la pct. 22 din Regulamentul privind ajustarea 
periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un 
an, aprobat prin HG nr. 1129/2018, precum și în conformitate cu modalitatea de calcul al coeficienților din formula 
actualizării prețurilor componentelor prețului de cost bazată pe actualizarea preturilor la materiale de construcții și 
carburanți, prevăzute în Ordinul nr.120/2022, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de ajustare a valorii 
contractului și respectiv stabilește necesitatea operării modificărilor în partea valorii contractului de antrepriză, prin 
ajustarea acesteia în baza actualizării prețurilor de cost (cap.III din Regulamentul indicat), corespunzător calculelor 
indicate în procesul verbal (se anexează),  întocmit de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, care au fost 
efectuate pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar (proces-verbal nr. 1 din iunie 2022), în valoare totală 
de: + 3 343 848,00 lei. 
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1. Informații de bază cu privire la calculul coeficientul de actualizare (Va), extrase din calculul anexat.

 
Criterii      

Procesului Verbal 

Nr. 1 din iunie 2022

Valoarea Procesului Verbal (inclusiv TVA)   6 326 888,40 lei
Valoarea lucrărilor executate în preturile ofertei adjudecate, fără TVA, fără 
cheltuieli limitate  și fără  valoarea manoperei (L) 4 645 907,09 lei
Valoarea/ponderea care reprezintă partea neactualizabila din valoarea  
lucrărilor executate (av)

38 286,92 lei 
0,008241

Valoarea/ponderea materialelor de construcții, selectate pentru ajustare (c)
4 218 542,84 lei

0,908013
Valoarea/ponderea utilajelor sau mecanismelor  pentru construcții 
selectat pentru ajustare (d)

389 077,33 lei 
0,083746

Ponderea actualizată a materialelor de construcții selectate (C) 1,4783

Ponderea actualizată a utilajelor sau selectate (D) 0,11324

Coeficientul de actualizare (Va) obținut și justificat prin calculul anexat 1,599784

2. Prezentarea valorii de ajustare, lei

 Valoarea lucrărilor executate în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără 
cheltuieli limitate  și fără  valoarea manoperei   4 645 907,09 

Valoarea de ajustare                     59,9784%   2 786540,00

TVA   20%   557 308,00

Total (valoarea  de  ajustare cu TVA ) 3 343 848,00

Modalitatea de ajustare a valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, nu poate fi modificată pe durata 
executării prezentului contract.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr. 
3 din 12.09.2022 privind stabilirea modalității de ajustare a valorii contractului și ajustarea valorii contractului.

Denumire operator economic Valoarea ajustată, lei inclusiv TVA
S.C.”Dromas-Cons” S.R.L. ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost

 + 3 343 848,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 3 din 10 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1
Număr de telefon 022 822 237
Număr de fax 022 228 697
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Elena Samoila-Lungu, 022 822 237, e-mail: elena.
samoila-lungu@bnm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de asigurare voluntară de sănătate a 

personalului
Cod CPV 66512210-7
Valoarea estimată a achiziției 955 800,00 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653387683032
https://achizitii .md/ro/public/tender/21057024/
lot/11575867/

Data publicării anunțului de participare 24.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

Nr: n/a

Linkul: n/a

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acord-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: □ Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 
/ acord-cadru

13.07.2022

Denumirea operatorului economic CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653387683032
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Nr. și data contractului de achiziții Nr.24/168/2022-LD 
Data: 16.08.2022

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 955 800,00 MDL
Inclusiv TVA: 955 800,00 MDL

Termen de valabilitate 15.08.2023
Termen de execuție 15.08.2023

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  □

Rezilierea contractului  □

Altele: □
Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 

03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.2);

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor 
publice

Creșterea prețului în urma modificării 

(după caz)

Nu

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

Da

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde 
cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice la art. 76 alin.(7) punct 4):

„(7)  Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru 
pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, în următoarele situații:

4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu 
sunt substanţiale”.

 
 achiziției înainte și după modificare:

În Anexa nr.3 din Contractul de achiziționare a serviciilor de asigurare voluntară de sănătate a personalului, „Lista 
persoanele asigurate” poziția nr.70 se exclude și se include poziție nouă cu numărul 164.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Anularea unei poliței de asigurare a angajatului eliberat din funcție și emiterea unei polițe noi de asigurare, pentru un 
alt angajat care a solicitat asigurare medicală facultativă.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 alin.(7) pct.4) din 
Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea contractului 
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nr.24/168/2022-LD din 16 august 2022 de achiziționare prin procedura de licitație deschisă a serviciilor de asigurare 
voluntară de sănătate a personalului, încheiat între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic CA DONARIS 
VIENNA INSURANCE GROUP SA.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

CA DONARIS VIENNA 
INSURANCE GROUP 

SA
Întreprinderea cu capital autohton 2

03.10.2022

(recepționat 
acord semnat de 

contraparte
10.10.2022))

- -

)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.19 din 12.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1007601009417
Adresa Strada Bulgară 41/A
Număr de telefon 022271022
Număr de fax
E-mail oficial dets_contracte@mail.ru 
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pălitu Efimia

022271022; 069751468
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără Publicare 
Obiectul achiziției Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de 

învățămînt preuniversitar  subordonate DETS s.Centru 
și instituțiilor la autonomie financiară pentru perioada 
04.04.2022-31.05.2022

Cod CPV 55510000-8
Valoarea estimată a achiziției 3617919,70
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:3
Link: 

Data publicării anunțului de participare 04.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.04.2022

Denumirea operatorului economic IM Liceist 

mailto:dets_contracte@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:10/S 
Data:04.04.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:
Inclusiv TVA: 1157049

Termen de valabilitate 04.04.2022
Termen de execuție 31.12.2022

III. 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 În baza art.76 alin (7), punct 2(a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

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

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Se micșorează suma contractului cu suma de – 172973.60 mii lei  de la suma inițială a contractului de 
1157049.00 lei la suma de 984075.40 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică a 
copiilor la instituțiile subordonate DETS sec.Centru

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Se micșorează suma contractului cu suma de – 172973.60 mii lei  de la suma inițială a contractului de 
1157049.00 lei la suma de 984075.40 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică a 
copiilor la instituțiile subordonate DETS sec.Centru

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 19 din 12.10.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului  cu -172973,60 mii lei   

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM Liceist 12.10.2022 19/S -144144,66 -172973,60

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21059419 din _20.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chișinău

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)

Inna Frunza

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției DETERGENȚI (repetat) conform necesităților 

instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica 
anul 2022

Cod CPV 39800000-0
Valoarea estimată a achiziției 295 653
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21059419

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1656932917341
Link-ul: https://achizitii.md/
ro/public/tender/21059419/

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 04.07.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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 □

mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com
http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656932917341
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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

04.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL DENIADI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 130

Data: 12.08.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 264912.90 

Inclusiv TVA: 317895.48

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 Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții 

publice

[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează suma contractului cu  26 426.16  lei

[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]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 bunurilor nu s-a modificat

____________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Refuzul IET nr. 106 de la marfă achiziționată și redirecționarea surselor financiare la un alt articol conform necesității 
instituției.

III. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.130 din 12.08.2022  a 
fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului cu

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL DENIADI 111       20.10.2022 22021.80 26 426.16  
Suma contractului după modificarea constituie 291 469.32 lei.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 93/22 din 12 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul 

construcției de cultură și agrement str. Independenței, 
nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție 
pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din 
beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și 
Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. 
Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei 
orașul incluziunii teritoriale”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 692 491 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649753765542
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646415880473?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 4 martie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

 
 

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 197/22 din 8 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Primaterax-Nord”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:200/L

Data:14 aprilie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 637 246,78 MDL

Inclusiv TVA: 6 764 696,13 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 5 luni calendaristice

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  □

Rezilierea contractului  □

Altele:

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 
7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

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

Nu este cazul

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Da. A fost majorată valoarea contractului prin acord adițional nr. 
1 din 1 iulie 2022. Valoarea contractului s-a majorat cu 579 622,80 
lei cu TVA. S-a majorat termenul de execuție cu 1,5 luni. Darea de 
seamă nr. 121/22 din 1 iulie 2022 privind aceste modificări a fost 
examinată de către Agenția Achiziții Publice.

Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 
223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la 
Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul 
proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” care rezultă din contractul nr. 200/L din 14 aprilie 2022 sunt de 
următoarele tipuri:

Modernizarea curții grădiniței „Raza Soarelui” aici va fi construit și amenajat un teren de mini fotbal, va fi creat loc de 
joacă pentru copii cu o suprafață de 220 m2 unde vor fi instalate 7 elemente de joacă, va fi amenajat spațiu pentru 
fitness cu o suprafață de 120 m2 unde vor fi instalate peste 4 elemente, vor fi create căile de acces cu o suprafață de 
175 m2, vor fi montați

207 m2 de pavaj, vor fi instalate 10 scaune și urne, vor fi plantați peste 126 de arbori și arbuști și peste 1500 m2 de 
terasament al gazonului va fi realizat;

Vor fi modernizate Pavilioanele pentru copii pe teritoriul Grădiniței de Copii Nr. 1 din oraș, vor fi modernizate 70 
m2 de căi de acces spre aceste pavilioane, precum și calea de acces spre grădiniță cu o suprafață de 817 m2 care 
actualmente este într-o stare degradată;

Va fi creat un scuar cu o infrastructură din zero, în cadrul căruia vor fi create căi de acces pentru unități de transport cu 
o suprafață de 533 m2 și căi pietonale și alei cu o cu o suprafață de 615 m2, va fi creat loc de joacă pentru copii cu o 
suprafață de 400 m2 unde vor fi instalate 8 elemente de joacă și un spațiu pentru fitness cu o suprafață de 140 m2 cu 
instalarea a 4 elemente. În cadrul Scuarului va mai fi creat un teren de mini-fotbal cu 60 scaune, vor fi instalate 14 bănci 
și tot atâtea urne, o masă de tenis, o masă de șah și două mese cu scaune pentru relaxare, va fi realizat terasamentul 
a 2085 m2 de spațiu unde vor fi plantați peste 229 arbori și arbuști. În total va fi creată o zonă de agrement pentru 
locuitorii zonei de revitalizare dar și pentru întreg orașul

cu o suprafață de 4485 m2 de spațiu amenajat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru 
faptul că la fața locului au fost constatate volume de lucrări prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care nu sunt 
necesare de a fi executate în cadrul contractului.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție)
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VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se micșorează cu 13 849,64 (treisprezece mii, opt sute patruzeci și nouă lei, 64 bani) lei cu TVA suma Contractului 
și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce 
reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 330 469,29 lei (șapte milioane, trei sute treizeci mii, patru sute 
șaizeci și nouă lei, 29 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data 
acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL 
„Primaterax-

Nord”

Cu capital autohton Nr. 2 12 
octombrie 

2022

Minus 11 541,37 lei fără TVA
Micșorare contract 

până la
6 108 724,41 lei fără TVA

Minus 13 849,64 lei 
cu TVA

Micșorare contract 
până la

7 330 469,29 lei 
cu 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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 94/22 din 12 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul 

construcției de cultură și agrement str. Independenței, 
nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție 
pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din 
beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și 
Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. 
Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei 
orașul incluziunii teritoriale”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 692 491 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649753765542
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646415880473?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 4 martie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 197/22 din 8 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Primaterax-Nord”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:200/L

Data:14 aprilie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 637 246,78 MDL

Inclusiv TVA: 6 764 696,13 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 5 luni calendaristice

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  □

Rezilierea contractului  □

Altele:

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7-9, 12-
13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului 
privind achizițiile publice de lucrări

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

Nu este cazul

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Da. A fost majorată valoarea contractului prin acord adițional nr. 1 din 1 iulie 
2022. Valoarea contractului s-a majorat cu 579 622,80 lei cu TVA. S-a majorat 
termenul de execuție cu 1,5 luni. Darea de seamă nr. 121/22 din 1 iulie 2022 
privind aceste modificări a fost examinată de către Agenția Achiziții Publice.

Da. A fost micșorată valoarea contractului prin acord adițional nr. 2 din 12 
octombrie 2022. Valoarea contractului s-a diminuat cu 13 849,64 lei cu TVA. 
Darea de seamă nr. 144/22 din 12 octombrie 2022 privind aceste modificări 
a fost transmisă către Agenția Achiziții Publice. 

Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 
223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la 
Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul 
proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” care rezultă din contractul nr. 200/L din 14 aprilie 2022 sunt de 
următoarele tipuri:

Modernizarea curții grădiniței „Raza Soarelui” aici va fi construit și amenajat un teren de mini fotbal, va fi creat loc de 
joacă pentru copii cu o suprafață de 220 m2 unde vor fi instalate 7 elemente de joacă, va fi amenajat spațiu pentru 
fitness cu o suprafață de 120 m2 unde vor fi instalate peste 4 elemente, vor fi create căile de acces cu o suprafață de 
175 m2, vor fi montați

207 m2 de pavaj, vor fi instalate 10 scaune și urne, vor fi plantați peste 126 de arbori și arbuști și peste 1500 m2 de 
terasament al gazonului va fi realizat;

Vor fi modernizate Pavilioanele pentru copii pe teritoriul Grădiniței de Copii Nr. 1 din oraș, vor fi modernizate 70 
m2 de căi de acces spre aceste pavilioane, precum și calea de acces spre grădiniță cu o suprafață de 817 m2 care 
actualmente este într-o stare degradată;

Va fi creat un scuar cu o infrastructură din zero, în cadrul căruia vor fi create căi de acces pentru unități de transport cu 
o suprafață de 533 m2 și căi pietonale și alei cu o cu o suprafață de 615 m2, va fi creat loc de joacă pentru copii cu o 
suprafață de 400 m2 unde vor fi instalate 8 elemente de joacă și un spațiu pentru fitness cu o suprafață de 140 m2 cu 
instalarea a 4 elemente. În cadrul Scuarului va mai fi creat un teren de mini-fotbal cu 60 scaune, vor fi instalate 14 bănci 
și tot atâtea urne, o masă de tenis, o masă de șah și două mese cu scaune pentru relaxare, va fi realizat terasamentul 
a 2085 m2 de spațiu unde vor fi plantați peste 229 arbori și arbuști. În total va fi creată o zonă de agrement pentru 
locuitorii zonei de revitalizare dar și pentru întreg orașul

cu o suprafață de 4485 m2 de spațiu amenajat.

După modificare

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul 
că la fața locului au fost constatate volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care 
sunt strict necesare de a fi executate în cadrul contractului deoarece nu este posibilă executarea lucrărilor conform 
ofertei inițiale.
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Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții publice 
pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative 
următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au 
fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce 
ține de lucrările suplimentare ce lipsesc din caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de licitație, 
neexecutarea acestor lucrări face imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările depistate în procesul de implementare a 
proiectului, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările adiționale neprevăzute sunt necesare pentru a finaliza 
obiectul în construcție (lucrări de montare a țevii cu diametrul D200 mm pentru evacuarea apei pluviale, includerea 
unor volume de beton, continuarea accesului la scuar și stadion)

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Schimbarea contractantului este imposibilă din motiv că procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor 
de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Antreprenorii, 
în cazul dacă aceștia vor fi diferiți pentru execuția lucrărilor de bază și a celor suplimentare neprevăzute la 
acoperișuri și parchet, nu vor putea asigura garanția lucrărilor.

Condițiile, modul în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către un alt operator economic pot 
crea dificultăți esențiale contractantului inițial astfel ca procesul să nu dispună de consecutivitate, lucrările 
suplimentare se intercalează cu cele deja contractate.

Schimbarea este imposibilă și din considerentul că pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor  este 
necesară evacuarea actualului antreprenor, cu retragerea tehnicii. Lucrările care trebuie incluse ar necesita 
un termen dublu pentru a continua dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor general, totodată contractul 
inițial ar urma să fie suspendat, între timp există riscul creșterii prețurilor și orice tergiversare poate duce la 
imposibilitatea finalizării lucrărilor.

Schimbarea operatorului generează cheltuieli pentru pregătirea de execuție, mobilizare, instalarea 
vagoanelor, aducerea tehnicii, utilajului, iar costul lucrărilor neprevăzute suplimentare ar crește esențial, 
reieșind din aceste cheltuieli.

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depășește 15% din valoarea contractului inițial;
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Contractul inițial a constituit 6 764 696,13 lei cu TVA,

Acesta s-a majorat în urma acordului adițional nr. 1 din 1 iulie 2022 cu 579 622,80 lei cu TVA, respectiv suma contractului 
a atins valoarea de 7 344 318,93 lei cu TVA

Acesta s-a micșorat în urma acordului adițional nr. 2 din 12 octombrie 2022 cu 13 849,64 lei cu TVA, respectiv suma 
contractului este acum de 7 330 469,29 lei cu TVA

Prezentul acord de majorare nu va depăși 15% din valoarea contractului modificat, dat fiind faptul că se 
majorează lucrările cu un volum de 195 654,13 lei cu TVA ce constituie o creștere cu 8,81% din valoarea 
contractului actual (7 330 469,29 lei cu TVA).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12  legea 131/2015.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea 
unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită, iar 
valoarea lucrărilor neprevăzute reprezintă o majorare nesemnificativă a contractului: cu 2,67%.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un 
mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări de betonare 
și acces la scuar și stadion din pietriș: varianta albă, iar lucrările adăugătoare neprevăzute (betonare, țeavă pentru 
drenaj pluvial, continuare acces din piatră albă) la fel se referă la aceste obiecte.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduc atingere naturii generale a contractului inițial. Lucrările neprevăzute adiționale 
incluse sunt în completarea lucrărilor contractate inițial. Sunt de același tip ca lucrările de bază (lucrările de 
bază sunt lucrări de amenajare a terenurilor din intravilan, respectiv și lucrările adăugătoare neprevăzute se 
referă la acest tip de construcții). Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au nici o legătură 
cu obiectul în construcție. 

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, fiind complementate volume nesemnificative.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.  

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va include în contract lucrări în valoare de 
195 654,13 lei cu TVA. În total grupul de lucru va include o valoare de 195 654,13 lei cu TVA în contract. Suma finală a 
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contractului va fi de 7 526 123,42 lei cu TVA.

Sursele alocate pentru acest proiect sunt disponibile până la finele anului, iar stoparea lucrărilor generată 
de imposibilitatea contractării lucrărilor enumerate va face imposibilă utilizarea investițiilor deja efectuate, 
creându-se astfel blocaj în implementare. 

Totodată menționăm că beneficiarul primăria or. Sîngerei acoperă în integritate finanțarea pentru lucrările 
adiționale neprevăzute (conform scrisorii de garanție menționate anterior), respectiv de la bugetul național 
nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției acestui obiect. Subliniem că cea mai 
mare parte a lucrărilor este finanțată din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, însă lucrările 
adăugătoare neprevăzute sunt finanțate din sursele beneficiarului primăria or. Sîngerei, respectiv la bugetul 
de stat nu se va forma o cheltuială adăugătoare care trebuie acoperită

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se majorează cu 195 654,13 (o sută nouăzeci și cinci mii, șase sute cincizeci și patru lei, 13 bani) lei cu TVA suma 
Contractului și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea 
lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 526 123,42 lei (șapte milioane, cinci sute douăzeci și 
șase mii, o sută douăzeci și trei lei, 42 bani) inclusiv TVA.

Denumire 
operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Primaterax-
Nord

Cu capital autohton Nr. 3 12 octombrie 
2022

+163 045,11 lei fără TVA
Majorare contract 

până la
6 271 769,52 lei fără TVA

+195 654,13 lei cu TVA
Majorare contract 

până la
7 526 123,42 lei cu 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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 95/22 din 19 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 
66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului 
istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin 
reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 6 336 198,28 MDL

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649753765542

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649753765542?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12 aprilie 2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    Da □

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 219/22 din 31 mai 2022

Denumirea operatorului economic SRL „Moldsercon”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:213/L

Data:8 iunie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 160 339,27 MDL

Inclusiv TVA: 7 392 407,12 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 12 luni calendaristice

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  □

Rezilierea contractului  □

Altele:
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 
alin. 7-9, 12-13)

HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

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

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Da. A fost diminuată valoarea contractului cu 543 489,14 lei 
cu TVA.

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:
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Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea 
patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie 
din municipiul Soroca” care rezultă din contractul nr. 213/L din 8 iunie 2022 sunt de următoarele tipuri:

 

Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural și amenajarea terenului aferent, construcția sălii multifuncționale:

Rețele electrice exterioare

Demolare clădiri cu zidării din blocuri de calcar

Rețele exterioare de canalizare

Rețele exterioare de apă

Lucrări de terasament a galeriei

Reconstrucția acoperișului la Casa „Farmacia Balter”

Reconstrucția acoperișului la Casa avocatului Ghendler

Amenajarea teritoriului aferent

Referitor de calitatea documentației tehnice menționăm că prestarea serviciului de proiectare a fost 
contractată și monitorizată de către Consiliul raional Soroca.

Consiliul raional Soroca, la 11 octombrie 2022 a transmis către SRL Urban Life Project o reclamație 
prin care a înaintat pretenții către autorul de proiect SRL Urban Life Project.

Totodată, Consiliul raional Soroca a transmis către ADR Nord scrisoarea nr. i02/1-18/999 din 11 
octombrie 2022 (copia scrisorii se anexează):

OPINIA SUPRAVEGHETORULUI TEHNIC REFERITOR DE INCLUDEREA LUCRILOR NEPREVĂZUTE:

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt: 

Actul de constatare a comisiei la fața locului și scrisoarea proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul 
că la fața locului au fost constatate volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care 
sunt strict necesare de a fi executate în cadrul contractului deoarece nu este posibilă executarea lucrărilor conform 
ofertei inițiale.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1 contractele de achiziții publice 
pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative 
următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au 
fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
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Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce 
ține de lucrările suplimentare ce lipsesc din caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de licitație, 
neexecutarea acestor lucrări face imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările depistate în procesul de implementare a 
proiectului, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările adiționale neprevăzute sunt necesare pentru a finaliza 
restaurarea acoperișurilor obiectelor monumente arhitecturale ocrotite de stat Casa Avocatului Ghendler 
și Casa Farmaciei Balter care sunt incinta muzeului din mun. Soroca (lucrări la tabla acoperișului, la noduri, 
jgheaburi și burlane la scurgerile de pe acoperiș, renovarea parchetului). La fel sunt incluse lucrări la partea electrică, 
având în vedere că sunt intervenții la pereții care vor fi tencuiți, este rațional de renovat și securizat sistemul electric la 
acest moment, având în vedere că în mare parte incendiile sunt provocate de defecțiuni ale sistemului de alimentare 
cu energie electrică (scurtcircuite, cabluri vechi). Respectiv partea electrică renovată este necesară și pentru alarma 
antiincendiu și antiefracție (clădirile menționate sunt sediul Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca). În această 
ordine de idei pentru a diminua riscul pierderii clădirilor monumente arhitecturale din cauza incendiilor provocate 
de scurtcircuite este necesară includerea lucrărilor de renovare a acestor rețele interne.

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Schimbarea contractantului este imposibilă din motiv că procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor 
de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Antreprenorii, 
în cazul dacă aceștia vor fi diferiți pentru execuția lucrărilor de bază și a celor suplimentare neprevăzute la 
acoperișuri, parchet și rețele de curent electric, nu vor putea asigura garanția lucrărilor.

Condițiile, modul în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către un alt operator economic pot 
crea dificultăți esențiale contractantului inițial astfel ca procesul să nu dispună de consecutivitate, lucrările 
suplimentare se intercalează cu cele deja contractate.

Schimbarea este imposibilă și din considerentul că pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor  este 
necesară evacuarea actualului antreprenor, cu retragerea tehnicii. Lucrările care trebuie incluse ar necesita 
un termen dublu pentru a continua dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor general, totodată contractul 
inițial ar urma să fie suspendat, între timp există riscul creșterii prețurilor și orice tergiversare poate duce la 
imposibilitatea finalizării lucrărilor.

Schimbarea operatorului generează cheltuieli pentru pregătirea de execuție, mobilizare, instalarea 
vagoanelor, aducerea tehnicii, utilajului, iar costul lucrărilor neprevăzute suplimentare ar crește esențial, 
reieșind din aceste cheltuieli.

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depășește 15% din valoarea contractului inițial;

Contractul inițial constituie 7 392 407,12 lei cu TVA,

Acesta s-a micșorat în urma acordului adițional nr. 1 din 23 septembrie 2022 cu 543 489,14 lei cu TVA, respectiv suma 
contractului este acum de 6 848 917,98 lei cu TVA

Prezentul acord de majorare nu va depăși 15% din valoarea contractului modificat, dat fiind faptul că se 
majorează lucrările cu un volum de 843  735,85 lei cu TVA ce constituie o creștere cu 12,32% din valoarea 
contractului actual (6 848 917,98 lei cu TVA).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12  legea 131/2015.

-Modificarea nu  introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea 
unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită, iar 
valoarea lucrărilor neprevăzute reprezintă o majorare a contractului: cu 12,32%.
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-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un 
mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări la 
acoperișuri, iar lucrările adăugătoare neprevăzute (table, noduri, jgheaburi, burlane) la fel se referă la aceste obiecte.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial. Lucrările neprevăzute 
adiționale incluse sunt în completarea lucrărilor contractate inițial. Sunt de aceeași categorie ca lucrările 
de bază (lucrări de restaurare a acoperișurilor, renovare a rețelelor de electricitate, respectiv și lucrările 
adăugătoare neprevăzute se referă la restaurarea acoperișurilor, pereților și a pardoselilor din parchet). Nu 
sunt incluse lucrări care nu au nici o legătură cu obiectul în construcție. 

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, fiind complementate volume nesemnificative.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.  

Luând în considerare informațiile din actele menționate, grupul de lucru va include în contract lucrări în valoare de 
843 735,85 lei cu TVA. În total grupul de lucru va include o valoare de 843 735,85 lei cu TVA în contract. Suma finală a 
contractului va fi de 7 692 652,83 lei cu TVA.

Sursele alocate pentru acest proiect sunt disponibile până la finele anului, iar stoparea lucrărilor generată 
de imposibilitatea contractării lucrărilor enumerate va face imposibilă utilizarea investițiilor deja efectuate, 
creându-se astfel blocaj în implementare. 

De la bugetul național nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției acestui obiect. 
Subliniem că lucrările sunt finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, lucrările 
adăugătoare neprevăzute în cazul dacă acestea depășesc alocațiile din acest fond vor fi finanțate de către 
beneficiarul Consiliul Raional Soroca. 

SCRISOAREA DE GARANTARE A FINANȚĂRII DIN PARTEA BENEFICIARULUI 

CR SOROCA:

Menționăm că obiectul în construcție (restaurare) Muzeul de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 
66 or. Soroca este un monument arhitectural. Respectiv finalizarea lucrărilor prin includerea acestora în 
contractul de bază la acest obiectiv este necesară pentru consolidarea fondului de monumente arhitecturale 
ale Republicii Moldova. Având în vedere faptul că edificiile muzeului au fost construite în perioada interbelică 
(1937) lucrările trebuie finalizate cât mai rapid posibil, deoarece au loc intervenții la acoperișuri și la sistemul 
de scurgere, respectiv aceste clădiri sunt puțin rezistente la intemperiile care survin în perioada de toamnă-
iarnă. Restaurarea pardoselii din parchet este necesară pentru păstrarea aspectului muzeistic al clădirii. 
Pardoselile din parchet sunt tipice pentru muzee.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adițional privind:

Se majorează cu 843 734,85 (opt sute patruzeci și trei mii, șapte sute treizeci și patru lei, 85 bani) lei cu TVA suma 
Contractului și se aplică modificări în punctul 3.1. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.1 Valoarea 
lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 692 652,83 lei (șapte milioane, șase sute nouăzeci și 
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două mii, șase sute cincizeci și doi lei, 83 bani) inclusiv TVA.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital 
autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Moldsercon” Cu capital autohton Nr. 2 19 
octombrie 

2022

+703 112,38 lei fără TVA
Majorare contract până 

la
6 410 544,03 lei fără TVA

+843 734,85 lei cu 
TVA

Majorare contract 
până la

7 692 652,83 lei cu 
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. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria oraşului Floreşti
Localitate oraşul Floreşti
IDNO 1007601007192
Adresa Or.Floreşti str.Ştefan cel Mare şi Sfânt,32
Număr de telefon (250) 2-22-44
Număr de fax (250) 2-22-44
E-mail oficial primariafloreşti8@gmail.com
Adresa de internet www.primariafloresti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

BARBĂLAT Oxana, mob.060152010,

e-mail xyussa@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru Gradiniţele de copii din or. 

Floreşti pentru anul 2022.
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 205 663,19 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638173945746
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21047691/

Data publicării anunțului de participare 29/11/2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Nu

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat  

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

27/12/2021

Denumirea operatorului economic SRL”V.A. Struc”

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638173945746
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3, 
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:71900
Inclusiv TVA:81712,68

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  
Temeiul juridic Legii nr.131/2015,art.76 alin.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru] nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost modificări

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)

_____________________________________________________________________________________

N r /
or

Operator economic Suma contractului Suma micșorată Suma finală a 
contractului

1. SRL “V.A. Struc” 81712,68 -18596,37 63116,31

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 16.05.2022, în adresa Autorităţii contractante din partea operatorul 551 din 14.09.2022, prin care ne-a 
comunicat că, în legătură cu situaţia provocată de războiul din Ucraina, totodată luînd în consideraţie majorarea 
considerabilă a preţurilor la produsele alimentare care au fost contractate, inclusiv la nivel global, din cauza nivelului 
ridicat de inflaţie, solicită micșorarea valorii  contractului nr.3 din 03.01.2022(Lot zahăr cantitatea de 1163 kg)  grupul 
de lucru a decis micșorarea valorii contractului fără de a reţine garanţia de bună execuţie 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 30.09.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului 

Denumire 
operator economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL “V.A. 
Struc”

01 30.09.2022 -17218,85 -18596,37

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 1 din 03.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia educatie, cultura, tineret, sport si turizm Căușeni
Localitate Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
IDNO 1008601000927
Adresa Or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Număr de telefon 0243-2-24-86, 0243-2-30-96.
Număr de fax -
E-mail iordan.i@bk.ru , dgitscauseni@gmail.com 
Adresa de internet  http://www.causeni.educ.md/ 
Persoana de contact Iordan Igor

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare

Nr. procedurii Nr: Procedură repetată în urmă a două proceduri cu 
publicare, intentate sub nr.  

ocds-b3wdp1-MD-1657541649155

  prin Cererea ofertelor de prețuri și nr.  

ocds-b3wdp1-MD-1656338168743

 prin Cererea ofertelor de preț
Data deschiderii ofertelor 26.07.2022
Nr. BAP  
Data publicării în BAP
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări Ö
Obiectul de achiziție „Lucrări de montare a îngrădirilor și acces a persoanelor cu 

dizabilități locomotorii la blocul de studii a Școlii Profesionale 
pentru bloc de studii a Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și 
Sfînt” din s.Taraclia, r. Căușeni”

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657541649155
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656338168743
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Cod CPV 45300000-0
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu Ö

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat Ö

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului  26.07.2022

Operatorului economic cîștigător SRL Construct Lucicris

Date de contact ale  operatorului economic 060169222

Nr. contract de achiziție Nr. 108 

Data contract de achiziție 27 iulie 2022

Valoarea contractului de achiziție 564 376,35

Termen de valabilitate 25.12.2022

Termen de execuție 30 zile

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  Ö

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art 76 (7), pct.1) lit. a), b), pct.2 a), 

b),
Valoarea modificărilor -
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  Ö
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu Ö

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

         

      Lucrările achiziționate în rezultatul Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 
sînt lucrări de montare a îngrădirilor și acces a persoanelor cu dizabilități la blocul de studii a fostei scolii profesionale 
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pentru actualul Liceu Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfînt din s. Taraclia r-n Căușeni”. 

       În procesul executării lucrărilor a apărut necesitatea de achiziționare a volumelor de lucrări suplimentare 
de la același contractant prin modificarea contractului inițial după cum urmează:

Montarea balastradei din inox din țeavă de d50x2.5; stâlp cu pas 900 mm din țeavă 
de d50x2.5 mm, L=1,2 m. Total 15.34 m.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din motivul volumului de lucrări aprobat de proiectant și volumul de lucrari real care sa depistat în urma executării 
lucrărilor este necesar de majorat cu 15.34 m volumul de lucrări necesar pentru terminarea lucrărilor necesar pentru 
a putea finaliza și exploata obiectul în conformiate cu contractu de antrepriză. Valoarea lucrărilor suplimentare, 
estimată cu aplicarea prețurilor inițial oferit de antreprenor la lucrările executate, este de 32 272,82 lei.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

         Volumele de lucrări parvenite suplimentar în valoare de 32 272,82 lei sînt necesare de executat pentru a permite 
finisarea și darea în exploatare a obiectului într-un termen cât mai favorabil pentru autoritatea contractantă.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr.1 din 03.10.2022 
a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 1 din 03.10.2022 privind:

Majorarea valorii contractului nominalizat în sumă de 32 272,82 lei. 

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
                                                                         din   04.11.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-323, 022-436-388, 022-436-312
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-323, 022-436-388, 022-436-312

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

09000000-3 Produse petroliere 
pentru anul 2023

Lot 
1 09132100-4

Benzină fără plumb 
A-95

 (en-gros/în vrac și 4 
carduri) 

150 000 L 

-Benzină auto, tip Premium-95 
declarat de producător: Benzină 
Euro Plus.
-SM EN 228+AI:2017
-SM SR EN ISO 3170:2012

2 980 500

Lot 
2 09134220-5

Motorină (EN 590)
(en-gros/în vrac și 1 

card)
300 000 L

-Combustibil diesel, clasa E 
declarat de producător Motorina 
Euro 5
-SM EN 590+AI:2017
-SM SR EN ISO 3170:2012
-Sunt conforme cu cerințele  
obligatorii stabilite în GOST SM 
EN 590+AI:2017, p.5,5,1, tab.1, ind. 
2-3,5,7-12,14-17; p.5.5.1, tab.2, 
ind.1

6 501 000

https://achizitii.md
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Lot 
3 24321111-1 Gaz metan (card) 12 000 M3

-Sunt conforme cu cerințele 
obligatorii stabilite conform 
standartelor 5542-87
-SM SREN ISO 10715:2015

271 320

Lot 
4 09133000-0 Gaz petrolier lichefiat 

(GPL) (card) 4 000 L

-Sunt conforme cu cerințele 
obligatorii stabilite în SM SR EN 
589+A1:2016, p.6.1, tab.1, ind. 
1,2,7,8,10

60 000

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 9 812 
820,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în 

domeniu, rețea de stații PECO.
Alte informații:

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

04.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 
zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție 
(art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


217

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 8808 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE MODIFICARE A ANUNȚULUI DE PARTICIPARE 

Nr. 198PM din 04.11.2022

                                         În atenția operatorilor economici!

La Concursul prin solicitarea ofertelor de preturi RFQ_223 privind achiziționarea Serviciilor de curățenie in-
terioară, exterioară și amenajare spații verzi (PED),  Cod CPV: 90910000-9; 90919200-4; 45452000-0; 77311000-
3, conform necesitaților autorității contractante ICS „Premier Energy Distribution” SA, sunt operate următoa-
rele modificări:

Pct. 8 din anunțul de participare

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință/sistemul de 
gestiune electronica

Valoarea estimată 
(se va indica 

pentru fiecare lot 
în parte)

Lot 1

90910000-9,

90919200-4,

45452000-0

Servicii de curățenie 
interioară m2 19.287,54 https://premierenergy-md.

app.jaggaer.com

6.600.000,00Servicii de curățenie 
exterioară m2 44.126,96 https://premierenergy-md.

app.jaggaer.com

77311000-3 Lucrări de îngrijire și 
amenajare spații verzi m2 29.346,40 https://premierenergy-md.

app.jaggaer.com

Se înlocuiește cu 

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință/sistemul de 
gestiune electronica

Valoarea estimată 
(se va indica 

pentru fiecare lot 
în parte)

Lot 1

90910000-9,

90919200-4,

45452000-0

Servicii de curățenie 
interioară m2 14.867,86 https://premierenergy-md.

app.jaggaer.com

6.600.000,00Servicii de curățenie 
exterioară m2 44.246,65 https://premierenergy-md.

app.jaggaer.com

77311000-3 Lucrări de îngrijire și 
amenajare spații verzi m2 29.346,40 https://premierenergy-md.

app.jaggaer.com

Pct.21. din anunțul de participare

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  06.12.2022

SE INLOCUIESTE CU:

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  09.12.2022

Solicitarea de modificare intervine din necesitatea respectării termenului de depunere a ofertelor pentru 
licitația de tip deschis în conformitate cu prevederile Legii 74. 
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