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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9 din 18.11.2022 

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 tele-
fon/e-mail

Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal și gratuit la documentația de atribuire

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)
Servicii de telefonie fixă pentru perioada 2023 - 2025

1 64210000-1
Lotul nr. 1

Servicii de telefonie fixă 
(444 numere)  

serviciu
Serviciile de 
telefonie fixă  
sunt necesare 
pentru asigu-
rarea bunei 

funcționalități 
a activității 

Agenției Servi-
cii Publice.

944 072,31

2 64210000-1
Lotul nr. 2

Servicii de telefonie fixă 
(2701 numere)

serviciu 1 208 861,61

3 64210000-1
Lotul nr. 3

Servicii de telefonie fixă mo-
bilă

serviciu 180 000,00

4 64210000-1
Lotul nr. 4

Servicii de închiriere a liniilor 
fizice directe (3 linii)

serviciu 27 075,00

Valoarea estimativă totală 2 360 008,92
 

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


5

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

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

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

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii 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 participa-
re 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 achizi-
țiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comer-
țului

(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: con-
testatii@ansc.md

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

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

Nr. 10 din 18.11.2022 

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 tele-
fon/e-mail

Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal și gratuit la documentația de atribuire

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 64212000-5

Servicii de telefonie 
mobilă și Internet mobil 
pentru perioada 2023 - 

2025

serviciu

Serviciile de  te-
lefonie mobilă și 

Internet mobil sunt 
necesare pentru 
asigurarea bunei 
funcționalități a 

activității Agenției 
Servicii Publice.

1 226 422,56

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

 
Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Contractul intră sub incidența Acordului pri-
vind achizițiile guvernamentale al Organizați-
ei Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  în conti-
nuare JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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  -

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

Nr. 11 din 18.11.2022 

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 tele-
fon/e-mail

Ala Musteață, telefon: 022 504021

ala.musteata@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la 
care se va putea obține accesul liber, direct, to-
tal și gratuit la documentația de atribuire

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate

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

Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1

90910000-9

Servicii de 
curățenie 

a edificiilor  
pentru anul 

2023

serviciu

Serviciile de curățenie vor fi prestate 
în edificiile și oficiile Agenției Servicii 
Publice pentru asigurarea bunei func-
ționalități a activității instituției. (Carac-
teristici: suprafață de interior – 74 989,10 
m2;  suprafață de exterior – 98 571,40 m2).

13 364 773,50

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

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

Nu

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative

Nu

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

Alte informații:

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

Noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

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

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

Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. 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  -

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 5 din 17 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Ciocana

IDNO 1007601009565

Adresa Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 57.

Numărul de telefon/fax 022 499 661

Adresa de e-mail a autorității contractante detsciocana@gmail.com

Pagina web oficială a autorității contractante detsciocana.educ.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Marian Elena / Iațcu Rodica

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a 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)

detsciocanaachiziti@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Instituție Bugetară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Servicii de alimentație penrtru elevii din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din sec. Ciocana,  
perioada 09.01.2023-23.12.2023

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1. Servicii de alimentație penrtru elevii din cadrul instituțiilor de învățământ preuni-
versitar din sec. Ciocana,  perioada 09.01.2023-23.12.2023 19 499 114,70

mailto:detsciocana@gmail.com
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1.1

55
50

00
00

-5
Servicii alimentare pentru 
alimentarea copiilor 

din cadrul instituţiilor

 de învăţămînt preuniver-
sitare aflate în subordinea 
DETS sectorul Ciocana

11 buc/
instituții 

Alimentarea copiilor pentru perioada 
de studii 09.01.2023-23.12.2023  va 
avea loc conform Ordinului Ministerului 
Sănătății al R.M nr. 638 din 12.08.2016 
și nr.622 din 21.05.2018 cu privire la im-
plementarea recomandărilor pentru un 
regim alimentar sănătos și activitate fizică 
adecvată în instituțiile de învățământ din 
Republica Moldova.

11 instituţii

3327 copii

559 566 porții

171 zile

10 243 204,30

1.2

55
50

00
00

-5

Servicii alimentare pentru 
alimentarea copiilor 

din cadrul instituţiilor

 de învăţămînt aflate la 
autonomie financiară DETS 
sectorul Ciocana 
(acord de asociere)

5 buc/insti-
tuții

Alimentarea copiilor pentru perioada de 
studii 09.01.2023-23.12.2023  va avea loc 
conform Ordinului Ministerului Sănătății 
al R.M nr. 638 din 12.08.2016 și nr.622 din 
21.05.2018 cu privire la implementarea 
recomandărilor pentru un regim alimen-
tar sănătos și activitate fizică adecvată în 
instituțiile de învățământ din Republica 
Moldova.

5 instituţii

2557 copii

432 653 porții

171 zile

9 255 910,40

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Conform art.18, LP nr.131/2015
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IV. Alte informații:

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

Trimestrul IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __5____din_18.11.2022_______ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@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, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achiziții.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Administrație Publică Locală

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1

1 15800000-
6

Produse alimentare pentru 
necesitățile  I-a jumatate a 

anului 2023
lot

Produse alimentare pentru 
a I-a jumatate a anului 2023, 
conform necesităților 1000 000 lei

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

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

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profe-
sii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

30.11.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu 

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 17.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești
IDNO 1003606150040
Adresa Or.Telenești,str.C.Porumbescu 8
Numărul de telefon/fax 0258-22448
Adresa de e-mail ale autorității contractante srtelenesti@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante srtelenesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vleju Elena

079113054

achizitii.telenesti@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația 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 menți-
une privind modul în care poate fi accesată documen-
tația de atribuire)

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Instituție publică,obiectul principal- servicii  medi-
cale 

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)
Lotul nr.1
Combustibil pentru 
anul 2023

1

09
13

00
00

-9

Benzina Premium 95 8500 litri

Cifra octanică: COR - minim 95 
Culoare: transparentă, limpede 
Standard de referinţă: 
SM SR EN 228+A1:2017
 „Carburanți pentru 
automobile. Benzină fără plumb.
 Cerințe și metode de încercare’’

195 500 ,00
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2

09
13

00
00

-9

Motorină Euro5 6500 litri

Motorină Euro 5 

Culoare: transparentă, limpede 

Standard de referinţă: 
SM EN 590+A1:2017 
„Carburanți pentru automobile.
 Motorină. Cerințe și metode
 de încercare” 

143 000,00

TOTAL 338 500,00
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

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

II. Alte informații:

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

Decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

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

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

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. 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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Responsabil a datelor privind efectuarea procedurilor de achiziții:Vleju Elena___________________

Responsabil privind monitorizarea executării conformă a contractelor:Gheorghișenco Silvia,contabil 
șef____________________

Responsabil privind coordonarea limitelor mijloacelor financiare:Nederiţă Vera,șef serviciu econo-
mic________________________

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

Nr.02 din 17.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești
IDNO 1003606150040
Adresa Or.Telenești,str.C.Porumbescu 8
Numărul de telefon/fax 0258-22448
Adresa de e-mail ale autorității contractante srtelenesti@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante srtelenesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vleju Elena

079113054

achizitii.telenesti@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 ac-
cesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi ane-
xată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
(achizitii.md)și pe pagina web a Agen-
ției Servicii Publice 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

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

Instituție publică  la autogestiune,obiectul prin-
cipal- servicii  medicale 

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

Lotul 1.Lactate

1 15500000-3 Brînză 500 kg

Brînza de vaci 5% grasime, în pachete 
de hirtie 1/500 gr., fără gust și miros 
străin, culoarea alb spre galben des-
chis, fără scurgere de zer. Termen to-
tal de valabilitate a produsului nu mai 
mult de 10 zile. Termen de valabilitate 
rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile.
livrarea 3 ori in saptamina. HG nr. 611 
din 05.07.2010
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2 15500000-3 Cașcaval 90 kg

Cașcaval tare min. 45% grasime, cali-
tate superioară, ambalat. Coaja curată, 
netedă, fără strat gros sub coajă, fără-
deteriorări, acoperită cu compoziție 
de parafină sau acoperită cu folie din 
material polimeric. Consistență omo-
genă în toată masa cu desen ce constă 
din ochiuri de fermentare. Cu gust 
slab acidulat, fără gust și miros străin 
HG nr. 611 din 05.07.2010,  livrarea 3 
ori in saptămîna.

3 15500000-3 Lapte 3600 litri

Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grasi-
me, lichid netransparent, omogen,  HG 
nr. 611 din 05.07.2010 saculete nu mai 
mari de 1 l, polietilena. Termen total 
de valabilitate a produsului nu mai 
mult de 7 zile. Termen de valabilitate 
rămas la livrare nu mai puțin de 5 zile. 
Livrarea 3 ori in saptamina

 

4 15500000-3 Unt 500 kg

 Unt de vacă din smîntînă dulce, nesă-
rat, țăranesc, grasime min 72,5%, fa-
raadaos de grasimivegetale, ambalaj 
de 200 gr., termen de valabilitateră-
mas la livrare nu maipuțin de 1 lună. 
HG nr. 611 din 05.07.2010. livrarea 3 
ori în saptamina

5 15500000-3 Chifir 1600 kg

Chefir 2,5% grasime, aspectul lichid, 
omogen, gustul lactat acid. HG nr. 611 
din 05.07.2010, saculete de pînă la 0,5 
kg, polietilena, Termen total de vala-
bilitate a produsului nu mai mult de 
10 zile. Termen de valabilitate rămas la 
livrare nu mai puțin de 5 zile. Livrarea 
3 ori în saptamina

6 15500000-3 Smîntînă 150 kg

 Smîntînă 15% grasime, lichidă ne-
transparentă, omogenă, cu gust ușor 
de pasteurizare, se admite gust dul-
ciu sau puțin sărat, saculețe de pînă 
la 0,5 kg, polietilena, HG nr. 611 din 
05.07.2010. Termen total de valabili-
tate a produsului nu mai mult de 10 
zile. Termen de valabilitate rămas la 
livrare nu mai puțin de 5 zile. Livrarea 
3 ori in saptamina

Total Lotul Nr.1 167 000,00



20

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Lotul Nr.2 Crupe

1 15800000-6

Făină de grîu pentru 
panificaţie cal.super. 
în pachete de 1 kg

250 kg de grîu alba cernută fără impurități, 
pentru panificație de calitate superi-
oară, ambalată în max. 1 kg, 

2 15800000-6

Paste făinoase 
grupa V, clasa I, 
calitate superio-
ară, 200 kg

Paste fainoase calitate superioară Cla-
sa I, grupa C, să fie ambalate, eticheta-
te și marcate în pachete de3,0- 5.0kg. 
HG RM nr. 775 din 03.07.2007, 2/săp-
tămînă,

3 15800000-6

Crupă de griş în pa-
chete de 1 kg

400 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă

4 15800000-6

Crupe de porumb în 
pachete de 1 kg 400 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă

5 15800000-6

Crupe de orz în pa-
chete de 1kg 450 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă

6 15800000-6 Crupe de mei în pa-
chete de 1 kg 300 kg GOST 572-60

7 15800000-6

Fulgi de ovăs în pa-
chete de 1 kg 400 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 3 2/săptămînă,

8 15800000-6

Crupe de arpacaş în 
pachete de 1 kg 200 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă

9 15800000-6

Mazăre şlefuită în-
treagă în pachete de 
1 kg 200 kg

Mazare uscată slefuită, intreagă, cura-
tă, fara impurități, fără miros străin, nu 
mucegăit, să fie ambalate, etichetate și 
marcate în pachete de 1.0 kg., HG RM 
nr.205 din 11.03.2009 2/săptămînă

10 15800000-6

Orez sefuit intreg cate-
goria I cîte 1 kg

600 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. Să 
corespundă cerințelor HG nr.291 din 
22.04.2014 2/săptămînă GOST 6292-
93

11 15800000-6

Crupe de hrişcă bob 
întreg în amabalaj a 
cîte 1 kg 200 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă,  GOST 5550-
74

12 15800000-6

Crupe de grîu 
sfărîmate în pachete 
de 1 kg 400 kg

Ambalaj cîte 1 kg,, fără impurități, fără 
miros străin. Calitate superioară. HG 
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr.202 din 
11.03.2009. 2/săptămînă PTMD67-
38869887- 005/GOST26791/89
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Total Lotul Nr.2 62 000,00

Lotul Nr.3

Diverse produse

1 15800000-6 Ouă de pasăre în coajă, 
proaspete(marcate) 2000 buc SM-89

2 15800000-6

Ulei de floarea soarelui 
dezodorizat în sticle 
de 5l 500  litri

Standard: H.G. nr.434 din 27.05.2010, 
rafinat dezodorizant în sticle de 
5L. Grafic: 2/săptămână PT MD67-
05691233-001:2002

3 15800000-6

Biscuiti cu lapte topit

60 kg

Fără ulei de palmier sau uleiuri hi-
drogenate,cu continut de zahăr mai 
mic de 10 gr/100gr produs SM DSTU 
3781:2005, cutie de 3-5,0 kg., 2/săp-
tămînă, cantitățile la solicitarea bene-
ficiarului

4 15800000-6 Bicarbonat de sodiu 20 kg Ambalat în cutie a cîte 500 gr. 2/săp-
tămînă,

6 15800000-6

Mazăre verde conser-
vată (din soiuri cu bob

zbîrcit) n bor-
cane de 0,7 lcal-
it.super. în bor-
cane de 0,7 L

200 kg

Mazare verde conservată, în borcane 
cu greutatea neto a produsului uscat 
de la 0,65 pînă la 0,75 kg/borcan , cu 
termen de valabilitate nu mai mult de 
1 an de la fabricare. 2/săptămînă GOST 
15842-90 SM 196

7 15800000-6 Pastă de roşii 25% în 
borcane de 0,7 l 200 kg GOST 3343-89

8 15800000-6
Magiun de fructe 
sterilizat în borcane 
de 0,7l, cat. I

400 kg
GOST 6929

9 15800000-6 Suc din fructe limpezit 
în tetrapac de 1l 150 litri SM 183:2003

10 15800000-6 Suc de legume în tet-
rapac de 1 l 250 litri SM 183:2003

11 15800000-6 Pesmeţi uscaţi fără 
stafide 200 kg GOST 30354-96

12 15800000-6 Pesmeţi măcinaţi 20 kg GOST 28402-89

13 15800000-6 Sare iodată în pachete 
a cîte 1 kg 200 kg GOST 13830-97

14 15800000-6

Ceai negru,frunze in-
tregi 50 kg

HG nr.520 din 22.06.2010  Negru, 
calitatea superioara, infuzie, ambalaj 
pachet la 100 gr , STAS-1937-90. Livra-
re 1 in saptamina, la comanda

15 15800000-6
Drojdie uscata

2 kg
Drojdie de panificație uscata. Ambalaj 
in pachete max 15 gr.GOST 171-81 La 
cvomanda

16 15800000-6 Condimente legume, 
gaina 35 kg Ambalaj-100gr , Livrarea 1/luna  la 

comanda

17 15800000-6
Bors acru

20 kg
Ambalat, etichetat si marcat ambalaj - 
in sticla de plastic de 1 L, GOST 17594-
81.La comanda
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18 15800000-6
Otet 9%

30 litri
nr.520 din 22.06.2010. Standard 
de referinta- PTMD 67-00411795-
146:2001. Livrare 1/luna la comanda

19 15800000-6 Frunza de dafin 2 kg Ambalaj-100gr , Livrarea 1/luna  la 
comanda

20 15800000-6

Piper negru boabe

2 kg

Piper negru macinat, ambalat în pa-
chete de polietilena max 0.2 kg , HG 
nr.520 din 22.06.2010 Standard de 
referinta- STAS 29050-91 Livrare 1/
luna la comanda

21 15800000-6
Cacaco

2 kg
Cacao, ambalaj pachete de 0.100gr. c/
superioara. La comanda 1/luna.GOST 
108-76

22 15800000-6 Zahăr 900 kg

                                   Total Lotul Nr.3 95000,00

Lotul Nr.4 Produse de 
patiserie

1 15800000-6 PIINE 7500 kg

Din faină de grâu, calitatea superioară, 
coaptă în formă, greutatea- 350-800 
gr, Conform HG nr.775 din 03.07.2007, 
livrare-zilnic

2 15800000-6 CHIFLE CU MAGIUN 200 kg
Dulce, cu magiun, Conform HG nr.775 
din 03.07.2007, greutatea100 gr, livra-
rea-1dată/săptămînă, în ambalaj.

Total Lotul Nr.4 80 000,00

Lotul Nr.5

Pește

1 15100000-9 Peşte congelat de 
mare(Macrou) 1200 kg

Merluciu inghetat ” , eviscerat fără 
cap si coada, greutatea nu mai puţin 
de 0,350-0,400 kg/1 peşte) ambalat 
cutii greutatea max 10kg. Standard de 
referinta - STAS -20057-96. Livrarea o 
data pe saptamana. La comanda.
Total Lotul Nr.5 52 800,00

Lotul Nr.6

Carne de vita fara os

1 15100000-9 Carne de vita fara os 150 kg

 macră fără grăsimi, și fără os, calita-
tea superioară, în ambalaj alimen-
tar-ecologic Standard: HG. nr. 696 din 
04.08.2010 

Total Lotul Nr.6 21 000,00

Lotul Nr.7

Produse din carne

2 15100000-9 Carne de pasare 1500 kg
în stare proaspătă (ne înghețate) 

Standard: HG. nr. 696 din 04.08.2010 
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3 15100000-9

Crenvurști calitate I, 
fiert, din carne de pui, 
fără adaosuri de emul-
gători

250 kg Crenvurști calitate I, fiert, din carne de 
pui, fără adaosuri de emulgători

Total Lotul Nr.7 77 000,00

Valoarea estimativă pe loturi 554 800,00
 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

II. 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 -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 
 
Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (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 17.11.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Rîșcani

IDNO 1003600153212

Adresa strada Alecu Russo 11

Numărul de telefon/fax tel. 022 49 7742

Adresa de e-mail ale autorității contractante e-mail: amtriscani@ms.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.amtriscani.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Cenușa  022 44 4 307

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituția Medico Sanitară Publică Asociația 
Medicală Teritorială RiscaniRîșcani

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor
Unitateade 

măsură Cantitatea Descrierea achiziției
Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte) lei fără TVA

Lotul 1 b) determinarea pa-
rametrilor biochimici

b) determinarea parametrilor bi-
ochimici

3225,00

1 85100000-0 Dozarea fosfolipidelor 1 analiză 10 Dozarea fosfolipidelor

1 85100000-0 Dozarea apolipoproteinei A 1 analiză 10 Dozarea apolipoproteinei A

1 85100000-0 Dozarea apolipoproteinei B 1 analiză 10 Dozarea apolipoproteinei B

85100000-0 Dozarea apolipoproteinei(a) 1 analiză 10 Dozarea apolipoproteinei(a)

1 85100000-0
Determinarea proteinelor 
monoclonale prin imuno-
fixare

1 analiză 5 Determinarea proteinelor monoclo-
nale prin imunofixare

Lotul nr. 2 Determinarea 
parametrilor imunologici si 

examinari imunohematolog-
ice   
 

Lotul nr. 2 Determinarea parametrilor 
imunologici si examinari imunohe-

matologice  
 

40250

2 85100000-0

Determinarea grupului sang-
vin după sistemul ABO, prin 
metoda încrucişată pe placă, 
cu utilizarea anticorpilor 
antieritrocitari monoclonali

1 investigaţie 250

Determinarea grupului sangvin după 
sistemul ABO, prin metoda încrucișa-
tă pe placă, cu utilizarea anticorpilor 
antieritrocitari monoclonali
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2 85100000-0

Determinarea grupului sang-
vin după sistemul Rhesus, 
antigenul D, in tub, cu utili-
zarea anticorpilor antieritro-
citari monoclonali

1 investigaţie 250

Determinarea grupului sangvin după 
sistemul Rhesus, antigenul D, in tub, 
cu utilizarea anticorpilor antieritroci-
tari monoclonali

2 85100000-0

Determinarea grupului sang-
vin după sistemul Rhesus, 
antigenul C, in tub, cu utili-
zarea anticorpilor antieritro-
citari monoclonali

1 investigaţie 250

Determinarea grupului sangvin după 
sistemul Rhesus, antigenul C, in tub, 
cu utilizarea anticorpilor antieritroci-
tari monoclonali

2 85100000-0

Determinarea grupului sang-
vin după sistemul Rhesus, 
antigenul E, in tub, cu utiliza-
rea anticorpilor antieritroci-
tari monoclonali

1 investigaţie 250

Determinarea grupului sangvin după 
sistemul Rhesus, antigenul E, in tub, 
cu utilizarea anticorpilor antieritroci-
tari monoclonali

2
85100000-0

Determinarea anticorpilor 
antieritrocitari incompleti(i-
muni),metoda in tub,cu pa-
neleritrocitar din 3 celule test

1 investigaţie 250

Determinarea anticorpilor antieritro-
citari incompleti(imuni),metoda in tu-
b,cu paneleritrocitar din 3 celule test

2 85100000-0 Recoltarea singelui din vena 1 recoltare 250 Recoltarea singelui din vena 

85100000-0 Lotul nr.3 Reactia de fixare a 
complementului(RW) 1 investigaţie 16 Reactia de fixare a complementu-

lui(RW)
34096,00

3 85100000-0 Determinarea imunoglobuli-
nei A,ELISA 1 investigaţie 16 Determinarea imunoglobulinei A,E-

LISA

3
85100000-0

Determinarea imunoglobuli-
nei M,ELISA 1 investigaţie 16

Determinarea imunoglobulinei M,E-
LISA

3 85100000-0 Determinarea imunoglobuli-
nei G,ELISA 1 investigaţie 16 Determinarea imunoglobulinei G,E-

LISA

3 85100000-0 Determinarea ceruloplaz-
minei 1 investigaţie 16 Determinarea ceruloplazminei

3 85100000-0 Determinarea 17-OH pro-
gesteron 1 investigaţie 16 Determinarea 17-OH progesteron

3 85100000-0
Determinarea Varicela Zoster 
in regimul Real-Time cu ana-
lizatorul Rotor gene 6000

1 investigaţie 8
Determinarea Varicela Zoster in regi-
mul Real-Time cu analizatorul Rotor 
gene 6000

3 85100000-0 Determinarea cantitativa a 
limfocitelor CD 4/CD8 1 investigaţie 12 Determinarea cantitativa a limfocite-

lor CD 4/CD8

3 85100000-0 Determinarea tirioglobuli-
na,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea tirioglobulina,ELISA

3 85100000-0 Determinarea prolactinei,E-
LISA 1 investigaţie 20 Determinarea prolactinei,ELISA

3 85100000-0 Determinarea anti-TG,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea anti-TG,ELISA

3 85100000-0 Determinarea anti-TPO,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea anti-TPO,ELISA

3 85100000-0 Determinarea cortizolului,E-
LISA 1 investigaţie 20 Determinarea cortizolului,ELISA

3 85100000-0 Determinarea LH,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea LH,ELISA

3 85100000-0 Determinarea FSH,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea FSH,ELISA

3 85100000-0 Determinarea estradiolu-
lui,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea estradiolului,ELISA

3 85100000-0 Determinarea hormonului  
de creștere,ELISA 1 investigaţie 4 Determinarea hormonului  de creș-

tere,ELISA

3 85100000-0 Determinarea  CEA,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea  CEA,ELISA

3 85100000-0 Determinarea  Calcitoni-
na,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea  Calcitonina,ELISA

3 85100000-0 Determinarea   Parathormo-
nului,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea   Parathormonului,E-

LISA

3 85100000-0 Determinarea  progestero-
nului,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea  progesteronului,ELISA

3 85100000-0 Determinarea DNEA,ELISA 1 investigaţie 20 Determinarea DNEA,ELISA
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Lotul nr.4 Determinarea 
parametrilor imunologici 

prin metoda imunochimică, 
cu detecție prin electroche-

miluminiscență (ECLIA) 1) 
Hormoni

Lotul nr.4 Determinarea parametrilor 
imunologici prin metoda imuno-

chimică, cu detecție prin electroche-
miluminiscență (ECLIA) 1) Hormoni

61450,0

4 85100000-0

Determinarea  Determinarea 
FSH prin metoda imunochi-
mică, cu detecție prin me-
toda electrochemiluminis-
cenței (ECLIA)detecție prin 
metoda electrochemilumi-
niscenței (ECLIA)

1 analiză 100

Determinarea  Determinarea FSH prin 
metoda imunochimică, cu detecție 
prin metoda electrochemiluminis-
cenței (ECLIA)detecție prin metoda 
electrochemiluminiscenței (ECLIA)

4 85100000-0

Determinarea LH prin me-
toda imunochimică, , cu 
detecție prin metoda elec-
t r o c h e m i l u m i n i s c e n ț e i 
(ECLIA)detecție prin metoda 
electrochemiluminiscenței 
(ECLIA)

1 analiză 100

Determinarea LH prin metoda imu-
nochimică, , cu detecție prin metoda 
electrochemiluminiscenței (ECLIA)
detecție prin metoda electrochemilu-
miniscenței (ECLIA)

4 85100000-0

Determinarea estradiolului 
prin metoda imunochimi-
că, cu detecție prin metoda 
electrochemiluminiscenței 
(ECLIA)

1 analiză 100

Determinarea estradiolului prin me-
toda imunochimică, cu detecție prin 
metoda electrochemiluminiscenței 
(ECLIA)

4 85100000-0

Determinarea progesteronu-
lui prin metoda imunochimi-
că, cu detecție prin metoda 
electrochemiluminiscenței 
(ECLIA)

1 analiză 60

Determinarea progesteronului prin 
metoda imunochimică, cu detecție 
prin metoda electrochemiluminis-
cenței (ECLIA)

4 85100000-0

Determinarea cortizolului 
prin metoda imunochimi-
că, cu detecție prin metoda 
electrochemiluminiscenței 
(ECLIA)

1 analiză 60

Determinarea cortizolului prin me-
toda imunochimică, cu detecție prin 
metoda electrochemiluminiscenței 
(ECLIA)

4 85100000-0

Determinarea Intact PTH 
prin metoda imunochimi-
că, cu detecție prin metoda 
electrochemiluminiscenței 
(ECLIA)

1 analiză 40

Determinarea Intact PTH prin metoda 
imunochimică, cu detecție prin meto-
da electrochemiluminiscenței (ECLIA)

4 85100000-0

Determinarea DHEA-SO4 
prin metoda imunochimi-
că, cu detecție prin electro-
chemiluminiscență (ECLIA) 

1 analiză 70

Determinarea DHEA-SO4 prin meto-
da imunochimică, cu detecție prin 
electrochemiluminiscență (ECLIA) 

4 85100000-0

Determinarea ACTH prin 
metoda imunochimică, cu 
detecție prin electrochemilu-
miniscență (ECLIA)

1 analiză 50

Determinarea ACTH prin metoda 
imunochimică, cu detecție prin elec-
trochemiluminiscență (ECLIA)

Lotul nr.5 Determinarea 
parametrilor imunologici 
prin metoda imunochimică, 
cu detecție prin electro-
chemiluminiscență (ECLIA)  
Oncologici

 Lotul nr.5 Determinarea parametrilor 
imunologici prin metoda imuno-
chimică, cu detecție prin electroche-
miluminiscență (ECLIA) Oncologici

38285,00

5 85100000-0

Determinarea CEA prin me-
toda imunochimică, cu de-
tecție prin electrochemilumi-
niscență (ECLIA)

1 analiză 100

Determinarea CEA prin metoda imu-
nochimică, cu detecție prin electro-
chemiluminiscență (ECLIA)

5 85100000-0

Determinarea CA-125 prin 
metoda imunochimică, cu 
detecție prin electrochemilu-
miniscență (ECLIA)

1 analiză 60

Determinarea CA-125 prin metoda 
imunochimică, cu detecție prin elec-
trochemiluminiscență (ECLIA)

5 85100000-0

Determinarea CA 19-9 prin 
metoda imunochimică, cu 
detecție prin electrochemilu-
miniscență (ECLIA)

1 analiză 60

Determinarea CA 19-9 prin metoda 
imunochimică, cu detecție prin elec-
trochemiluminiscență (ECLIA)

5 85100000-0

Determinarea anti-CCP prin 
metoda imunochimică, cu 
detecție prin electrochemilu-
miniscență (ECLIA)

1 analiză 30

Determinarea anti-CCP prin metoda 
imunochimică, cu detecție prin elec-
trochemiluminiscență (ECLIA)

5 85100000-0

Determinarea Peptidului C 
prin metoda imunochimi-
că, cu detecție prin electro-
chemiluminiscență (ECLIA)

1 analiză 35
Determinarea Peptidului C prin me-
toda imunochimică, cu detecție prin 
electrochemiluminiscență (ECLIA)
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85100000-0

Lotul nr.6 Determinarea 
parametrilor imunologici 
prin metoda imunochemi-
luminiscenței pe micropar-
ticule (CMIA)Hormoni

 

 Lotul nr.6 Determinarea parame-
trilor imunologici prin metoda 
imunochemiluminiscenței pe mi-
croparticule (CMIA)Hormoni

 

318,00

6 85100000-0 Determinarea hormonului 
creșterii 1 analiză  2 Determinarea hormonului creșterii

7 85100000-0
Investigaţia histopatologică 
a bioptatului endoscopic 
monofocal

1 caz 60 Investigaţia histopatologică a biopta-
tului endoscopic monofocal

12900,00

8 85100000-0

Investigația citopatologică 
(Pap-test convențional) a 
frotiului cervico-vaginal, 
inclusiv în screening cervi-
co-vaginal

1 caz 7000

Investigația citopatologică (Pap-test 
convențional) a frotiului cervico-vagi-
nal, inclusiv în screening cervico-va-
ginal

434000,00

Servicii microbiologice 
diagnostice Servicii microbiologice diagnostice

9
Lotul 9  Investigații bacte-

riologice Cercetarea bacteri-
ologica a urinei

 Investigații bacteriologice
386400

9 85100000-0 Cercetarea bacteriologica 
a urinei 1 investigaţie 2400 Cercetarea bacteriologica a urinei

9 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2400
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

10

Lotul 10 Investigații bac-
teriologice Cercetarea 
bacteriologica a organelor 
respiratorii prin metoda 
cantitativa(sputa,LBA,AET)

9946

10 85100000-0

Cercetarea bacteriologica a 
organelor respiratorii prin 
metoda cantitativa(sputa,L-
BA,AET)

1 investigaţie 30
Cercetarea bacteriologica a organe-
lor respiratorii prin metoda cantitati-
va(sputa,LBA,AET)

10 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 16
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 11 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacte-
riologica a organelor respira-
torii prin metoda calitativa

203620

11 85100000-0
Cercetarea bacteriologica a 
organelor respiratorii prin 
metoda calitativa

1 investigaţie 950 Cercetarea bacteriologica a organe-
lor respiratorii prin metoda calitativa

11 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 20
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 12 Investigații bac-
teriologice Cercetarea 
bacteriologica a eliminarilor 
din ochi

12000

12 85100000-0 Cercetarea bacteriologica a 
eliminarilor din ochi 1 investigaţie 80 Cercetareab bacteriologica a elimina-

rilor din ochi

12 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 80
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 13 Investigații bacte-
riologice

Cercetarea bacteriologica a 
eliminarilor din urechi

16575

13 85100000-0 Cercetarea bacteriologica a 
eliminarilor din urechi 1 investigaţie 85 Cercetarea bacteriologica a eliminari-

lor din urechi

13 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 85
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate
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Lotul 14 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologica a plagilor

11370

14 85100000-0 Cercetarea bacteriologica a 
plagilor 1 investigaţie 70 Cercetarea bacteriologica a plagilor

14 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 50
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 15 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bact.a 
eliminarilor organelor de 
reproductie

69560

15 85100000-0 Cercetarea bact.a eliminari-
lor organelor de reproductie 1 investigaţie 470 Cercetarea bact.a eliminarilor orga-

nelor de reproductie

15 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 470
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 16 Investigații bacte-
riologice Investigatie bact.a 
singelui/hemocultura

1136

16 85100000-0 Investigatie bact.a singelui/
hemocultura 1 investigaţie 4 Investigatie bact.a singelui/hemo-

cultura

16 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 17 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bac-
teriologică la dismicrobism 
vaginal,

18200

17 85100000-0 Cercetarea bacteriologică la 
dismicrobism vaginal, 1 investigaţie 40 Cercetarea bacteriologică la dismi-

crobism vaginal,

17 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 40
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 18 Investigații bacte-
riologice Investigatii mi-
crobiologice la gonoree,tri-
homonoza,candida

20250

18 85100000-0
Investigatii microbiologice 
la gonoree,trihomonoza,-
candida

1 investigaţie 750 Investigatii microbiologice la gono-
ree,trihomonoza,candida

18 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 750
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 19 Investigații bac-
teriologice Cercetare bac-
teriologica la dismicrobism 
intestinal

43040

19 85100000-0 Cercetare bacteriologica la 
dismicrobism intestinal 1 investigaţie 100 Cercetare bacteriologica la dismicro-

bism intestinal 

19 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 40
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 20 Investigații bac-
teriologice Dismicrobizmul 
intestinal

19000

20 85100000-0 Dismicrobizmul intestinal 1 analiza 40 Dismicrobizmul intestinal

20 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 20
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate
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Lotul 21 Investigații bac-
teriologice Cercetarea 
bacteriologica la stafilococi 
[eliminari nazo-faringe]

1382

21 85100000-0
Cercetarea bacteriologica 
la stafilococi [eliminari na-
zo-faringe]

1 investigaţie 10 Cercetarea bacteriologica la stafilo-
coci [eliminari nazo-faringe]

21 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 22 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologica  la agentii patogenia 
Salmonella,Shighella( mase-
lor fecale )

22200

22 85100000-0
Cercetarea bacteriologica  la 
agentii patogenia Salmone-
lla,Shighella( maselor fecale )

1 investigaţie 100
Cercetarea bacteriologica  la agentii 
patogenia Salmonella,Shighella( 
maselor fecale )

22 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 50
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 23 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologica la agenti conditionat 
patogeni la masele fecale

44860

23 85100000-0
Cercetarea bacteriologica la 
agenti conditionat patogeni 
la masele fecale

1 investigaţie 150 Cercetarea bacteriologica la agenti 
conditionat patogeni la masele fecale

23 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 160
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 24 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologică  la campilobacterio-
za(mase fecale

368

24 85100000-0
Cercetarea bacteriologică  
la campilobacterioza(mase 
fecale)

1 investigaţie 2 Cercetarea bacteriologică  la campi-
lobacterioza(mase fecale)

24 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 25 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacte-
riologică  la yersinioza[mase 
fecale]

640

25 85100000-0 Cercetarea bacteriologică  la 
yersinioza[mase fecale] 1 investigaţie 4 Cercetarea bacteriologică  la yersinio-

za[mase fecale]

25 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 4
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 26 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bac-
teriologică  la holeră (mase 
fecale)

1940

26 85100000-0 Cercetarea bacteriologică  la 
holeră (mase fecale) 1 investigaţie 20 Cercetarea bacteriologică  la holeră 

(mase fecale)

26 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 20
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 27 Investigații 
bacteriologice Cercetare 
bacteriologica a intoxicatiilor 
alimentare(persoane)

6570
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27 85100000-0
Cercetare bacteriologica a 
intoxicatiilor alimentare(per-
soane)

1 investigaţie 45 Cercetare bacteriologica a intoxicatii-
lor alimentare(persoane)

27 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 45
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 28 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteo-
rologica  la difterie

4720

28 85100000-0 Cercetarea bacteorologica  
la difterie 1 investigaţie 20 Cercetarea bacteorologica  la difterie

28 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 20
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 29 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteo-
rologica la tusa convulsiva si 
parapertussis

2460

29 85100000-0
Cercetarea bacteorologica 
la tusa convulsiva si para-
pertussis

1 investigaţie 20 Cercetarea bacteorologica la tusa 
convulsiva si parapertussis

29 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 20
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 30 Investigații bacte-
riologice Investigarea bacte-
riolojica a biosubstratului la 
trihomoniaza

1920

30
85100000-0

Investigarea bacteriolojica a 
biosubstratului la trihomo-
niaza

1 analiza 20 Investigarea bacteriolojica a biosubs-
tratului la trihomoniaza

30 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 20
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 31 Investigații bacte-
riologice Investigarea bacte-
riolojica a biosubstratului la 
gonoree

38380

31 85100000-0 Investigarea bacteriolojica a 
biosubstratului la gonoree 1 analiza 380 Investigarea bacteriolojica a biosubs-

tratului la gonoree

31 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 380
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 32 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bac-
teriologica la meningococi 
(eliminari nasofaringe)

724

32 85100000-0
Cercetarea bacteriologica 
la meningococi (eliminari 
nasofaringe)

1 investigaţie 4 Cercetarea bacteriologica la menin-
gococi (eliminari nasofaringe)

32 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 4
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 33 Investigații bacte-
riologice Investigarea bacte-
riologică a biosubstratului la 
Ureaplasma urealyticum

8520

33 85100000-0
Investigarea bacteriologică a 
biosubstratului la Ureaplas-
ma urealyticum

1 analiza 40 Investigarea bacteriologică a biosub-
stratului la Ureaplasma urealyticum

33 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 40
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate
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Lotul 34 Investigații bacte-
riologice Cercetare bacterio-
logică la candidoza

2040

34 85100000-0 Cercetare bacteriologică la 
candidoza 1 investigaţie 20 Cercetare bacteriologică la candidoza

34 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 40
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 35 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologică la listerioza

428

35

85100000-0 Cercetarea bacteriologică la 
listerioza 1 investigaţie 2 Cercetarea bacteriologică la listerioza

35 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

36 85100000-0 Reactia de hemaglutinare 
indirecta in leptospiroza 1 investigaţie 2 Reactia de hemaglutinare indirecta in 

leptospiroza 94

37 85100000-0 Reactia de microaglutinaresi 
liza  cu leptospie 1 investigaţie 2 Reactia de microaglutinaresi liza  cu 

leptospie 190

38

85100000-0 Reactia imunoenzimatica in 
leptospiroza 1 investigaţie 2 Reactia imunoenzimatica in leptos-

piroza
150

Lotul 39 Investigații bac-
teriologice Investigatie 
bacteriologica la leptospiro-
za[singe,urina,lichidul cefa-
lo-rahidian]

444

39 85100000-0
Investigatie bacteriologica la 
leptospiroza[singe,urina,li-
chidul cefalo-rahidian]

1 investigaţie 2
Investigatie bacteriologica la leptos-
piroza[singe,urina,lichidul cefalo-ra-
hidian]

39 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 40 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologică la leptospiroza

816

40 85100000-0 Cercetarea bacteriologică la 
leptospiroza 1 investigaţie 2 Cercetarea bacteriologică la leptos-

piroza

40 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 41 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologică la tularemie

530

41 85100000-0 Cercetarea bacteriologică la 
tularemie 1 investigaţie 2 Cercetarea bacteriologică la tulare-

mie

41 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 42 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologică  la  antrax

836

42 85100000-0 Cercetarea bacteriologică  la  
antrax 1 investigaţie 2 Cercetarea bacteriologică  la  antrax

42 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 4
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 43 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologică la bruceloza

700



32

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

43 85100000-0 Cercetarea bacteriologică la 
bruceloza 1 investigaţie 2 Cercetarea bacteriologică la bruce-

loza

43 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 44 Investigații bacte-
riologice Cercetarea bacteri-
ologică la legioneloza

624

44 85100000-0 Cercetarea bacteriologică la 
legioneloza 1 investigaţie 2 Cercetarea bacteriologică la legio-

neloza

44 85100000-0

Aprecierea sensibilității mi-
croorganismelor la prepara-
tele antimicrrobiene[metoda 
difuziei]- 6 preparate

1investigaţie 2
Aprecierea sensibilității microorga-
nismelor la preparatele antimicrrobi-
ene[metoda difuziei]- 6 preparate

Lotul 45 C.Investigatii 
parazitologice speciale     C.Investigatii parazitologice spe-

ciale
11260

45 85100000-0 Examinarea la demodecoza 
a reclatului cutanat 1 investigaţie 80 Examinarea la demodecoza a reclatu-

lui cutanat

45 85100000-0 Examinarea la fungi  a recla-
tului cutanat 1 investigaţie 200 Examinarea la fungi  a reclatului 

cutanat

45 85100000-0 Examinarea la scabie a recla-
tului cutanat 1 investigaţie 80 Examinarea la scabie a reclatului 

cutanat

45 85100000-0 Examinareala pneumocis-
toza 1 investigaţie 20 Examinareala pneumocistoza

45 85100000-0
Examinarea bioptatului la 
trichinelioza prin metoda 
trichineloscopiei

1 investigaţie 10 Examinarea bioptatului la trichinelio-
za prin metoda trichineloscopiei

45 85100000-0 Ezaminul parazitologic al 
urinei 1 investigaţie 20 Ezaminul parazitologic al urinei 

46 85100000-0 RPR/VDRL-sifilis 1 analiză 2000 RPR/VDRL-sifilis 36000,00

  85100000-0 Lotul 47 Investigații viru-
sologice     Investigații virusologice 11950,0

47 85100000-0 Izolarea și identificarea 
virusurilor Coxsakie A 1 investigaţie 50 Izolarea și identificarea virusurilor 

Coxsakie A

47 85100000-0 Izolarea și identificarea 
virusurilor Coxsakie B 1 investigaţie 50 Izolarea și identificarea virusurilor 

Coxsakie B

47 85100000-0 Izolarea și identificarea 
virusurilor ECHO 1 investigaţie 50 Izolarea și identificarea virusurilor 

ECHO

47 85100000-0 Detecția rotavirusului 1 investigaţie 100 Detecția rotavirusului 

  Investigații serologice:     Investigații serologice: 75851

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Francisella tula-
rensis   prin RIE

1 investigaţie 2
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Francisella tularensis   prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra Francisella tula-
rensis   prin RIE

1 investigaţie 2
Determinarea anticorpilor IgG contra 
Francisella tularensis   prin RIE

48 85100000-0 Determinarea antigenului Ag 
Fransisella tularensis prin RIE 1 investigaţie 2 Determinarea antigenului Ag Fransi-

sella tularensis prin RIE

48 85100000-0 Reactia de hemaglutinare  in-
directa la tularemie 1 investigaţie 2 Reactia de hemaglutinare  indirecta la 

tularemie

48 85100000-0
Reacția de aglutinare cu dia-
gnosticum eritrocitar la tula-
remie

1 investigaţie  2 Reacția de aglutinare cu diagnosti-
cum eritrocitar la tularemie

48 85100000-0 Reacția de hemaglutinare 
pasivă la yersinioze (RHAP) 1 investigaţie 2 Reacția de hemaglutinare pasivă la 

yersinioze (RHAP)

48 85100000-0 Reacția de aglutinare la yersi-
nioze (RA) 1 investigaţie 1 Reacția de aglutinare la yersinioze 

(RA)

48 85100000-0
Reacția de hemaglutinare 
indirectă în yersinioză intes-
tinală și pseudotuberculoză

1 investigaţie 1
Reacția de hemaglutinare indirectă în 
yersinioză intestinală și pseudotuber-
culoză

48 85100000-0
Reacția de aglutinare în yer-
sinioză intestinală și pseudo-
tuberculoză

1 investigaţie 1
Reacția de aglutinare în yersinioză in-
testinală și pseudotuberculoză
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48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
yersinioză IgG (ELISA) 1 investigaţie 1 Reacția imunoenzimatică la yersinio-

ză IgG (ELISA)

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
yersinioză IgM (ELISA) 1 investigaţie 2 Reacția imunoenzimatică la yersinio-

ză IgM (ELISA)

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
yersinioză IgA (ELISA) 1 investigaţie 2 Reacția imunoenzimatică la yersinio-

ză IgA (ELISA)

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică în 
tusea convulsivă 1 investigaţie 20 Reacția imunoenzimatică în tusea 

convulsivă

48 85100000-0
Identificarea microorganis-
melor Haemophilus influen-
zae, metoda clasică

1 investigaţie 4
Identificarea microorganismelor Hae-
mophilus influenzae, metoda clasică

48 85100000-0

Identificarea microorganis-
melor Haemophilus influen-
zae, metoda automatizată și 
determinarea CMI

1 investigaţie 4

Identificarea microorganismelor Hae-
mophilus influenzae, metoda automa-
tizată și determinarea CMI

48 85100000-0

Determinarea calitativă a an-
ticorpilor (IgM, IgG) față de 
Haemophilus influenzae de 
tip B în ser sau plasmă prin 
RIE pentru fiecare marker 
separat

pentru fiecare 
marker separat 4 Determinarea calitativă a anticorpilor 

(IgM, IgG) față de Haemophilus influ-
enzae de tip B în ser sau plasmă prin 
RIE pentru fiecare marker separat

48 85100000-0 Identificarea Stafilococcus 
aureus 1 investigaţie 2 Identificarea Stafilococcus aureus

48 85100000-0
Identificarea microorganis-
melor Staphylococcus aureus, 
metoda clasică

1 investigaţie 2
Identificarea microorganismelor Sta-
phylococcus aureus, metoda clasică

48 85100000-0

Identificarea microorganis-
melor Staphylococcus aureus, 
metoda automatizată și de-
terminarea CMI

1 investigaţie 2

Identificarea microorganismelor Sta-
phylococcus aureus, metoda automa-
tizată și determinarea CMI

48 85100000-0 Identificare microorganisme 
genul Streptococcus 1 investigaţie 2 Identificare microorganisme genul 

Streptococcus

48 85100000-0
Identificarea microorganis-
melor genul Streptococcus, 
metoda clasică

1 investigaţie 2
Identificarea microorganismelor ge-
nul Streptococcus, metoda clasică

48 85100000-0

Identificarea microorganis-
melor genul Streptococcus, 
metoda automatizată și de-
terminarea CMI

1 investigaţie 2

Identificarea microorganismelor ge-
nul Streptococcus, metoda automati-
zată și determinarea CMI

48 85100000-0

Determinarea calitativă a 
ADN agenți microbieni ai 
meningitelor bacteriene în 
ser/plasmă umană și alte 
substraturi biologice prin 
reacția de polimerază în lanț 
(PCR)

1 investigaţie 4
Determinarea calitativă a ADN agenți 
microbieni ai meningitelor bacterie-
ne în ser/plasmă umană și alte subs-
traturi biologice prin reacția de poli-
merază în lanț (PCR)

48 85100000-0
Reacția de aglutinare la mo-
nonucleoză infecțioasă (latex 
test)

1 investigaţie 1 Reacția de aglutinare la mononucleo-
ză infecțioasă (latex test)

48 85100000-0 Reacția slaid aglutinare la 
leptospiroză 1 investigaţie 1 Reacția slaid aglutinare la leptospi-

roză

48 85100000-0 Reacția de aglutinare rapidă 
pe lamă la leptospiroză 1 investigaţie 1 Reacția de aglutinare rapidă pe lamă 

la leptospiroză

48 85100000-0 Reacția de microaglutinare și 
liză la leptospire (RMAL) 1 investigaţie 1 Reacția de microaglutinare și liză la 

leptospire (RMAL)

48 85100000-0
Reacția de aglutinare cu tul-
pini diagnostice de leptos-
pire

1 investigaţie 1
Reacția de aglutinare cu tulpini dia-
gnostice de leptospire

48 85100000-0 Reacția Cumbs la bruceloză 1 investigaţie 1 Reacția Cumbs la bruceloză

48 85100000-0 Reacția Heddlson și Rait la 
bruceloză 1 investigaţie 1 Reacția Heddlson și Rait la bruceloză

48 85100000-0

Determinarea cantitativă sau 
semicantitativă a anticorpilor 
față de virusul rujeolei în ser 
sau plasmă prin RIE

1 investigaţie 2

Determinarea cantitativă sau semi-
cantitativă a anticorpilor față de viru-
sul rujeolei în ser sau plasmă prin RIE

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
anticorpi IgG difterici (ELISA) 1 investigaţie 20 Reacția imunoenzimatică la anticorpi 

IgG difterici (ELISA)
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48 85100000-0
Reacția de hemaglutinare 
indirectă la anticorpi IgG dif-
terici

1 investigaţie 10 Reacția de hemaglutinare indirectă la 
anticorpi IgG difterici

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
anticorpi IgG tetanici (ELISA) 1 investigaţie 4 Reacția imunoenzimatică la anticorpi 

IgG tetanici (ELISA)

48 85100000-0

Determinarea cantitativa a 
anticorpilor IgG catre toxinul 
Clostridium tetani in ser sau 
plasma prin RIE

1 investigaţie 4

Determinarea cantitativa a anticorpi-
lor IgG catre toxinul Clostridium te-
tani in ser sau plasma prin RIE

48 85100000-0
Reacția de hemaglutinare 
indirectă la anticorpi IgG te-
tanici

1 investigaţie 4 Reacția de hemaglutinare indirectă la 
anticorpi IgG tetanici

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
tularemie (ELISA) 1 investigaţie 1 Reacția imunoenzimatică la tularemie 

(ELISA)

48 85100000-0
Reacția de hemoaglutinare 
indirectă în tifosul exantema-
tic și boala Brill

1 investigaţie 1
Reacția de hemoaglutinare indirectă 
în tifosul exantematic și boala Brill

48 85100000-0
Reacția de fixare a comple-
mentului în tifosul exante-
matic și boala Brill

1 investigaţie 1
Reacția de fixare a complementului în 
tifosul exantematic și boala Brill

48 85100000-0 Reacția de hemaglutinare in-
directă la sifilis (TPHA) 1 investigaţie 1 Reacția de hemaglutinare indirectă la 

sifilis (TPHA)

48 85100000-0 Reacția de hemaglutinare 
pasivă în salmoneloze (RHAP) 1 investigaţie 1 Reacția de hemaglutinare pasivă în 

salmoneloze (RHAP)

48 85100000-0 Reacția de hemaglutinare 
pasivă în șigeloze (RHAP) 1 investigaţie 1 Reacția de hemaglutinare pasivă în 

șigeloze (RHAP)

48 85100000-0 Reacția de hemaglutinare în 
hlamidioze (RHAI) 1 investigaţie 1 Reacția de hemaglutinare în hlamidi-

oze (RHAI)

48 85100000-0 Reacția de hemaglutinare în 
leptospiroze (RHAI) 1 investigaţie 1 Reacția de hemaglutinare în leptospi-

roze (RHAI)

48 85100000-0 Reacția de hemaglutinare la 
bruceloză (RHAI) 1 investigaţie 1 Reacția de hemaglutinare la brucelo-

ză (RHAI)

48 85100000-0 Reacția de aglutinare la tula-
remie (RA) 1 investigaţie 1 Reacția de aglutinare la tularemie 

(RA)

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
astrovirus (ELISA) 1 investigaţie 1 Reacția imunoenzimatică la astrovi-

rus (ELISA)

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
norvavirus (ELISA) 1 investigaţie 1 Reacția imunoenzimatică la norvavi-

rus (ELISA)

48 85100000-0 Determinarea antigenului Ag 
brucelic prin RIE 1 investigaţie 1 Determinarea antigenului Ag brucelic 

prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Leptospira prin 
RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Leptospira prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Coxiella burnetii 
prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Coxiella burnetii prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Brucella în ser și 
plasmă prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Brucella în ser și plasmă prin RIE

48 85100000-0
Determinarea antigenului 
Ag virusului Crimea Congo 
prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea antigenului Ag virusu-
lui Crimea Congo prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra virusului Crimea 
Congo prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
virusului Crimea Congo prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra virusului Crimea 
Congo  prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgG contra 
virusului Crimea Congo  prin RIE

48 85100000-0 Determinarea antigenului Ag 
virusului West Nile prin RIE 1 investigaţie 1 Determinarea antigenului Ag virusu-

lui West Nile prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra virusului West Nile 
prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgG contra 
virusului West Nile prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra virusului West 
Nile prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
virusului West Nile prin RIE
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48 85100000-0
Determinarea antigenului Ag 
virusului encefalitei acariane 
prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea antigenului Ag virusu-
lui encefalitei acariane prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM anti-TBEV (virusului en-
cefalite ide capusa)prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM anti-T-
BEV (virusului encefalite ide capusa)
prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG anti-TBEV (virusului en-
cefalite ide capusa)prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgG anti-T-
BEV (virusului encefalite ide capusa)
prin RIE

48 85100000-0

Determinarea anticorpilor 
IgM contra virusului febrei 
hemoragice cu sindrom re-
nalprin RIE

1 investigaţie 1

Determinarea anticorpilor IgM contra 
virusului febrei hemoragice cu sin-
drom renalprin RIE

48 85100000-0

Determinarea anticorpilor 
IgG contra virusului febrei 
hemoragice cu sindrom renal 
prin RIE

1 investigaţie 1

Determinarea anticorpilor IgG contra 
virusului febrei hemoragice cu sin-
drom renal prin RIE

48 85100000-0
Determinarea antigenului Ag 
virusului febrei hemoragice 
cu sindrom renal prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea antigenului Ag viru-
sului febrei hemoragice cu sindrom 
renal prin RIE

48 85100000-0 Determinarea antigenului Ag 
Leptospira prin RIE 1 investigaţie 1 Determinarea antigenului Ag Leptos-

pira prin RIE

48 85100000-0
„Determinarea anticorpilor 
IgG contra Leptospira prin 
RIE”

1 investigaţie 1
„Determinarea anticorpilor IgG con-
tra Leptospira prin RIE”

48 85100000-0 Determinarea antigenului Ag 
contra Listeria prin RIE 1 investigaţie 1 Determinarea antigenului Ag contra 

Listeria prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra Listeria în ser și 
plasmă prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgG contra 
Listeria în ser și plasmă prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Listeria în ser și 
plasmă prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Listeria în ser și plasmă prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra Rikcettsia prowa-
zekii  prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgG contra 
Rikcettsia prowazekii  prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Rikcettsia prowa-
zekii prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Rikcettsia prowazekii prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra Bacillus anthracis 
în ser prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgG contra 
Bacillus anthracis în ser prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Bacillus  anthracis 
în ser prin RIE

1 investigaţie 1
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Bacillus  anthracis în ser prin RIE

48 85100000-0 Determinarea antigenului Ag 
Coxiella burnetii prin RIE 1 investigaţie 2 Determinarea antigenului Ag Coxiella 

burnetii prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra Coxiella burnetii  
prin RIE

1 investigaţie 2
Determinarea anticorpilor IgG contra 
Coxiella burnetii  prin RIE

48 85100000-0
Reacția imunofluorescentă 
indirectă  în borelioză Ac IgG/
IgM (RIFI) 

1 investigaţie 10 Reacția imunofluorescentă indirectă  
în borelioză Ac IgG/IgM (RIFI) 

48 85100000-0 Reacția imunofluorescentă 
indirectă  în legioneloză (RIFI) 1 investigaţie 2 Reacția imunofluorescentă indirectă  

în legioneloză (RIFI) 

48 85100000-0 Reacția imunofluorescentă 
indirectă  în Febra Q (RIFI) 1 investigaţie 2 Reacția imunofluorescentă indirectă  

în Febra Q (RIFI) 

48 85100000-0 Reacția imunofluorescentă 
indirectă  în hlamidioze (RIFI) 1 investigaţie 2 Reacția imunofluorescentă indirectă  

în hlamidioze (RIFI) 

48 85100000-0 Reacția imunofluorescentă 
directă  în pesta  1 investigaţie 2 Reacția imunofluorescentă directă  în 

pesta  

48 85100000-0 Reacția de fixare a comple-
mentului în Febra Q 1 investigaţie 2 Reacția de fixare a complementului în 

Febra Q 

48 85100000-0 Reacția de fixare a comple-
mentului la richetioza[RFC] 1 investigaţie 2 Reacția de fixare a complementului la 

richetioza[RFC]

48
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48 85100000-0
Reacția imunoenzimatică 
la anticorpi IgG contra Hib 
(ELISA)  

1 investigaţie 2 Reacția imunoenzimatică la anticorpi 
IgG contra Hib (ELISA)  

48 85100000-0

Determinarea cantitativă a 
anticorpilor IgG față de toxi-
nul Corynebacterium diphthe-
riae în ser sau plasmă prin RIE

1 investigaţie 20

Determinarea cantitativă a anticor-
pilor IgG față de toxinul Corynebac-
terium diphtheriae în ser sau plasmă 
prin RIE

48 85100000-0

Determinarea calitativă a 
anticorpilor (IgM, IgG) către 
Bordetella pertusis în ser sau 
plasmă prin RIE

1 investigaţie 80 Determinarea calitativă a anticorpilor 
(IgM, IgG) către Bordetella pertusis în 
ser sau plasmă prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra Brucella în ser și 
plasmă prin RIE

1 investigaţie 2 Determinarea anticorpilor IgG contra 
Brucella în ser și plasmă prin RIE

48 85100000-0 Determinarea antigenului 
Ag Chlamydiapsittaci prin RIE 1 investigaţie 2 Determinarea antigenului Ag 

Chlamydiapsittaci prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgM contra Chlamydiapsittaci 
în ser și plasmă prin RIE

1 investigaţie 2
Determinarea anticorpilor IgM contra 
Chlamydiapsittaci în ser și plasmă 
prin RIE

48 85100000-0
Determinarea anticorpilor 
IgG contra Chlamydiapsittaci 
în ser și plasmă prin RIE

1 investigaţie 2
Determinarea anticorpilor IgG contra 
Chlamydiapsittaci în ser și plasmă 
prin RIE

48 85100000-0

Reacția imunoenzimatică în 
infecțiile sexual-transmisi-
bile (micoplasma Hominis, 
ureaplasma urealiticum, 
hlamidia trachomatis) (ELISA) 
pentru fiecare agent separat

pentru fiecare 
agent separat 80

Reacția imunoenzimatică în infecțiile 
sexual-transmisibile (micoplasma 
Hominis, ureaplasma urealiticum, 
hlamidia trachomatis) (ELISA) pentru 
fiecare agent separat

48 85100000-0
Determinarea antigenului 
Ag Legionella pneumophila 
prin  prin RIE

1 investigaţie 2 Determinarea antigenului Ag Legio-
nella pneumophila prin  prin RIE

48 85100000-0

Determinarea anticorpilor 
IgM contra Legionella pneu-
mophila în ser și plasmă 
prin RIE

1 investigaţie 2

Determinarea anticorpilor IgM con-
tra Legionella pneumophila în ser și 
plasmă prin RIE

48 85100000-0

Determinarea anticorpilor 
IgG contra Legionella pneu-
mophila în ser și plasmă 
prin RIE

1 investigaţie 2

Determinarea anticorpilor IgG con-
tra Legionella pneumophila în ser și 
plasmă prin RIE

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
Rotavirus Ag (ELISA) 1 investigaţie 70 Reacția imunoenzimatică la Rotavirus 

Ag (ELISA)

48 85100000-0
Reacția de aglutinare cu 
diagnosticum eritrocitar la 
tifos exantimatic

1 investigaţie 2
Reacția de aglutinare cu diagnosti-
cum eritrocitar la tifos exantimatic

48 85100000-0
Reacția de aglutinare cu 
diagnosticum eritrocitar la 
hlamidioză

1 investigaţie 2
Reacția de aglutinare cu diagnosti-
cum eritrocitar la hlamidioză

48 85100000-0
Reacția de aglutinare cu 
diagnosticum eritrocitar la 
leptospiroză

1 investigaţie 2
Reacția de aglutinare cu diagnosti-
cum eritrocitar la leptospiroză

48 85100000-0
Reacția de aglutinare cu 
diagnosticum eritrocitar la 
bruceloză

1 investigaţie 2
Reacția de aglutinare cu diagnosti-
cum eritrocitar la bruceloză

48 85100000-0 Reacția de aglutinare în 
tuburi la tularemie 1 investigaţie 2 Reacția de aglutinare în tuburi la 

tularemie

48 85100000-0 Reacția de aglutinare (RA) la 
tif-paratif A,B,C 1 investigaţie 2 Reacția de aglutinare (RA) la tif-pa-

ratif A,B,C

48 85100000-0 Testul antiglobulinic la bru-
celoza 1 investigaţie 2 Testul antiglobulinic la bruceloza

48 85100000-0
Reactia de aglutinare rapida 
pe lama si aglutinare lenta in 
tuburi la bruceloza

1 investigaţie 2
Reactia de aglutinare rapida pe 
lama si aglutinare lenta in tuburi la 
bruceloza

48 85100000-0 Coloratia imunofluoriscenta 
lenta la legionela 1 investigaţie 2 Coloratia imunofluoriscenta lenta la 

legionela

48 85100000-0 Coloratia imunofluoriscenta 
lenta la febra Q 1 investigaţie 2 Coloratia imunofluoriscenta lenta la 

febra Q

48 85100000-0 Coloratia imunofluoriscenta 
lenta la hlamidioza 1 investigaţie 2 Coloratia imunofluoriscenta lenta la 

hlamidioza
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48 85100000-0 Coloratia imunofluoriscenta 
lenta layersinia pestis 1 investigaţie 2 Coloratia imunofluoriscenta lenta 

layersinia pestis

48 85100000-0
Reacția de aglutinare in 
prezenta complimentului la 
febra Q

1 investigaţie 2
Reacția de aglutinare in prezenta 
complimentului la febra Q

48 85100000-0
Reacția de aglutinare in 
prezenta complimentului la 
ricketsioze

1 investigaţie 2
Reacția de aglutinare in prezenta 
complimentului la ricketsioze

48 85100000-0
Reacția de aglutinare in pre-
zenta complimentului latifos 
exantematic

1 investigaţie 2
Reacția de aglutinare in prezenta 
complimentului latifos exantematic

48 85100000-0

Examinarea serului sangvin 
(ELISA) la infecțiile parazitare 
(echinococoză, toxocaroză, 
trichineloză, cisticercoză, 
toxoplasmoză, lamblioză, 
ascaridoză, strongyloidoză, 
schistosomoză, tenioză, 
fascioloză hepatică, opis-
torhoză etc.) pentru fiecare 
marker separat

pentru fiecare 
marker separat 70

Examinarea serului sangvin (ELISA) 
la infecțiile parazitare (echinococoză, 
toxocaroză, trichineloză, cisticercoză, 
toxoplasmoză, lamblioză, ascaridoză, 
strongyloidoză, schistosomoză, teni-
oză, fascioloză hepatică, opistorhoză 
etc.) pentru fiecare marker separat

48 85100000-0 Reacția de confirmare la 
echinococ Western-Blot 1 investigaţie 15 Reacția de confirmare la echinococ 

Western-Blot

48 85100000-0
Determinarea  calitativa a 
anticirpilor sumari fata de 
virusul hepatitei A prin RIE

1 investigaţie 2
Determinarea  calitativa a anticirpilor 
sumari fata de virusul hepatitei A 
prin RIE

48 85100000-0

Reacția imunoenzimatică 
a micozelor (aspergiloza, 
candidoza) (ELISA) pentru 
fiecare agent separat

pentru fiecare 
agent separat 30 Reacția imunoenzimatică a micoze-

lor (aspergiloza, candidoza) (ELISA) 
pentru fiecare agent separat

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică în 
febra Crimea Congo (ELISA) 1 investigaţie 2 Reacția imunoenzimatică în febra 

Crimea Congo (ELISA)

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică în 
febra West Nil (ELISA) 1 investigaţie 2 Reacția imunoenzimatică în febra 

West Nil (ELISA)

48 85100000-0
Cercetare biologica la 
Clostridium botulinum(toxi-
genitate) cu ser monovalent

1 investigaţie 2
Cercetare biologica la Clostridium 
botulinum(toxigenitate) cu ser mo-
novalent

48 85100000-0
Cercetare biologica la 
Clostridium botulinum(toxi-
genitate) cu ser polivalent

1 investigaţie 2
Cercetare biologica la Clostridium 
botulinum(toxigenitate) cu ser po-
livalent

48 85100000-0
Reacția de hemaglutinare 
indirectă cu enterovirusuri 
(Coxsackie și ECHO)

1 investigaţie 20 Reacția de hemaglutinare indirectă 
cu enterovirusuri (Coxsackie și ECHO)

48 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
rotavirus (ELISA) 1 investigaţie 50 Reacția imunoenzimatică la rotavirus 

(ELISA)

48 85100000-0
Det.calitativa a anticorpilor-
sumari fatade virusul hepati-
tei A prin RIE

1 investigaţie 2 Det.calitativa a anticorpilorsumari 
fatade virusul hepatitei A prin RIE

48 85100000-0

Determinarea calitativă a 
anticorpilor „IgM capture” 
față de virusul hepatitei A 
prin RIE

1 investigaţie 2 Determinarea calitativă a anticorpilor 
„IgM capture” față de virusul hepati-
tei A prin RIE

Lotul 49 Reacția imunoenzi-
matică în rujeolă 2640

49 85100000-0 Reacția imunoenzimatică în 
rujeolă (IgM) 1 investigaţie 20 Reacția imunoenzimatică în rujeolă 

(IgM)

49 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
anticorpi IgM rujeolici (ELISA) 1 investigaţie 20 Reacția imunoenzimatică la anticorpi 

IgM rujeolici (ELISA)

49 85100000-0 Reacția imunoenzimatică la 
anticorpi IgG rujeolici (ELISA) 1 investigaţie 20 Reacția imunoenzimatică la anticorpi 

IgG rujeolici (ELISA)

50 85100000-0 Reacția imunoenzimatică în 
borelioza Lyme [Elisa] 1 investigaţie 200 Reacția imunoenzimatică în borelioza 

Lyme [Elisa] 17600,00

51 85100000-0
Reacția imunoenzimatică în  
oreion IgM, IgG pentru fieca-
re marker separat

pentru fiecare 
marker separat 30

Reacția imunoenzimatică în  oreion 
IgM, IgG pentru fiecare marker sepa-
rat

2550,00



38

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

52 85100000-0

Western-Blot pe benzi pen-
tru determinarea anticorpi-
lor față de invaziile parazita-
re (toxocaroză, trichineloză, 
cisticercoză, ascaridoză, 
strongyloidoză, tenioză, 
opistorhoză etc.) pentru 
fiecare marker separat

pentru fiecare 
marker separat 120

Western-Blot pe benzi pentru deter-
minarea anticorpilor față de invaziile 
parazitare (toxocaroză, trichineloză, 
cisticercoză, ascaridoză, strongylo-
idoză, tenioză, opistorhoză etc.) 
pentru fiecare marker separat

38640,00

53 85100000-0 Reacția Western-Blot la 
borelioză 1 investigaţie 120 Reacția Western-Blot la borelioză 61680,00

54 85100000-0
Reacția imunoenzimatică  în 
rubeolă (IgM, IgG) pentru fie-
care marker separat

pentru fiecare 
marker separat 40

Reacția imunoenzimatică  în rubeolă 
(IgM, IgG) pentru fiecare marker se-
parat

3560,00

  85100000-0 Diagnosticul funcțional:     Diagnosticul funcțional:  

55 85100000-0 Ecoencefalografia (Eco-ES, 
M-eco) 1 investigaţie 80 Ecoencefalografia (Eco-ES, M-eco) 1840,00

  Imagistică medicală:     Imagistică medicală:  

 
    Lotul 56      Investigații 

ecografice: Examenul eco-
grafic al prostatei

              Investigații ecografice: 5500

56 85100000-0
Examenul ecografic al pros-
tatei (transrectal) cu sondă 
simplă

1 examinare 40
Examenul ecografic al prostatei (tran-
srectal) cu sondă simplă

56 85100000-0
Examenul ecografic al pros-
tatei (transrectal) cu sondă 
biplan

1 examinare 20
Examenul ecografic al prostatei (tran-
srectal) cu sondă biplan

57 85100000-0
Examenul ecografic al ence-
falului prin fontanelă sau prin 
orificiu trepanat + Doppler

1 examinare 80
Examenul ecografic al encefalului 
prin fontanelă sau prin orificiu trepa-
nat + Doppler

5600,00

  Investigații de radiodia-
gnostic     Investigații de radiodiagnostic

58 85100000-0 Osteodensitometria compu-
terizată    1 investigaţie 800 Osteodensitometria computerizată    96800,00

Lotul 59 Investigații de ra-
diodiagnostic Radioscopia 
si radiografia

Lotul 57 Investigații de radiodia-
gnostic Radioscopia si radiografia 3590

59 85100000-0
Radioscopia si radiografia 
esofagului  11x14 in(27x35)-
1,in regim digital

1 investigaţie 10
Radioscopia si radiografia esofagului  
11x14 in(27x35)-1,in regim digital

59 85100000-0
Radioscopia si radiografia 
stomacului 11x14 in(27x35)-
2,in regim digital

1 investigaţie 10
Radioscopia si radiografia stomacului 
11x14 in(27x35)-2,in regim digital

60 85100000-0 irigoscopa 23x40-
3,35,6x35,6cm-2 1 investigaţie 10 irigoscopa 23x40-3,35,6x35,6cm-2 1090,00

  85100000-0 Lotul 61 Endoscopia de 
diagnostic     Endoscopia de diagnostic 20860

61 85100000-0
Esofagogastroduodenofibro-
scopie diagnostică cu prele-
varea endobiopsiei

1 investigaţie 50
Esofagogastroduodenofibroscopie 
diagnostică cu prelevarea endobio-
psiei

61 85100000-0
Esofagogastroduodenofi-
broscopie diagnostică cu 
PH-metrie

1 investigaţie 40
Esofagogastroduodenofibroscopie 
diagnostică cu PH-metrie

62 85100000-0 Cistoscopia 1 investigaţie 40 Cistoscopia 4640,00

  85100000-0 Lotul 63 Examen audio-
logic     Examen audiologic 60800,00

63 85100000-0 Consultatia medicului surdo-
log (primara) 1 consultaţie 400 Consultatia medicului surdolog 

(primara) 36000,00

63 85100000-0 Acumetria fonică 1 examinare 400 Acumetria fonică 2400,00

63 85100000-0 Audiometria instrumentală 1 examinare 400 Audiometria instrumentală 2400,00

63 85100000-0 Audiometria tonală liminară 1 examinare 400 Audiometria tonală liminară 10400,00

63 85100000-0 Audiometria tonală suprali-
minară 1 examinare 400 Audiometria tonală supraliminară 4800,00
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63 85100000-0 Audiometria vocală în câmp 
liber cu proteze auditive 1 examinare 400 Audiometria vocală în câmp liber cu 

proteze auditive 4800,00

64 85100000-0 Consultatia medicului rabio-
log (primara) 1 consultaţie 350 Consultatia medicului rabiolog (pri-

mara) 31500,00

64 85100000-0 Tratamentul-injectie intra-
musculara(DT) 1 procedură 240 Tratamentul-injectie intramuscula-

ra(DT) 3600,00

64 85100000-0
Consultatia medicului chi-
rurg (la prima adresare direc-
ta a pacientului de urgenta)

1 consultaţie 240
Consultatia medicului chirurg (la 
prima adresare directa a pacientului 
de urgenta)

21600,00

64 85100000-0
Pansament-la prima adresa-
re directa a pacientului,de 
urgenta

o operati 240 Pansament-la prima adresare directa 
a pacientului,de urgenta 10080,00

65 85100000-0 Logoped 1 consultaţie 90 Logoped 8100,00

66 85100000-0 Consultatia medicului reu-
matolog (primara) 1 consultaţie 30 Consultatia medicului reumatolog 

(primara) 2700,00

67 85100000-0 Consultatia medicului neuro-
log primara 1 consultaţie 3000 Consultatia medicului neurolog 

primara 270000,00

68 85100000-0 Consultatia medicului    gas-
trolog (primara) 1 consultaţie 40 Consultatia medicului    gastrolog 

(primara) 3600,00

69 85100000-0 Consultatia medicului   aler-
golog (primara) 1 consultaţie 30 Consultatia medicului   alergolog 

(primara) 2700,00

70 85100000-0 Consultatia medicului   infec-
tionist (primara) 1 consultaţie 90 Consultatia medicului   infectionist 

(primara) 8100,00

71 85100000-0 Consultatia medicului   ne-
frolog (primara) 1 consultaţie 30 Consultatia medicului   nefrolog 

(primara) 2700,00

72 85100000-0 Consultatia medicului  der-
matolog (primara) 1 consultaţie 800 Consultatia medicului  dermatolog 

(primara) 72000,00

  INVESTIGAŢII ŞI SERVICII ÎN 
SĂNĂTATEA PUBLICĂ    

INVESTIGAŢII ŞI SERVICII ÎN SĂNĂ-
TATEA PUBLICĂ

  VII. Servicii sanitaro-bacte-
riologice     VII. Servicii sanitaro-bacteriologice  10308

72 85100000-0 Material pentru pansament, 
instrumentariu la sterilitate 1 proba 85,00 Material pentru pansament, instru-

mentariu la sterilitate

72 85100000-0 Lavaje Bacterii coliforme cu 
folosirea altor medii 1 investigaţie 80,00 Lavaje Bacterii coliforme cu folosirea 

altor medii

72 85100000-0 Lavaje Staphylococus aureus 1 investigaţie 80,00 Lavaje Staphylococus aureus 

72 85100000-0 Aerul din încăperi metoda 
de aspirație 1 proba 8,00 Aerul din încăperi metoda de aspi-

rație

72 85100000-0 Evaluarea rezultatelor măsu-
rărilor și analizelor 1 expertiza 2,00 Evaluarea rezultatelor măsurărilor și 

analizelor

72 85100000-0
Prelevarea probelor de labo-
rator în instituţie medicală și 
farmaceutică

1 prelevare 2,00 Prelevarea probelor de laborator în 
instituţie medicală și farmaceutică

  Servicii sanitare /expertize 
sanitare     Servicii sanitare /expertize sani-

tare 7172,00

73 85100000-0

Determinarea dozelor indivi-
duale de expunere ale perso-
nalului cu utilizarea sistemu-
lui       ,,Harshaw-6600”

1 investigaţie 4,00
Determinarea dozelor individuale de 
expunere ale personalului cu utiliza-
rea sistemului       ,,Harshaw-6600”

73 85100000-0

Evaluarea dozelor individu-
ale de expunere la radiații 
ionizante pe parcursul activi-
tății profesionale,eliberarea 
certificatului

1 evaluare 64,00

Evaluarea dozelor individuale de 
expunere la radiații ionizante pe 
parcursul activității profesionale,eli-
berarea certificatului

73 85100000-0

Calculul protecţiei  barierilor  
staţionare (mobile) de la 
sursa (generator)la radiaţie 
ionizantă

1 evaluare 4,00
Calculul protecţiei  barierilor  staţio-
nare (mobile) de la sursa (generator)
la radiaţie ionizantă

74 85100000-0 Dezinsecție m2 37417,20 Dezinsecție 44900,64

75 85100000-0 Deratizare m2 37417,20 Deratizare 6735,10

Valoarea estimativă total 2545403,74 lei fără TVA
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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

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 □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 18 Noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilitătii (adulte) com.Cocieri r-nul Dubăsari

IDNO 1007601000919
Adresa Țărmului 1- B
Numărul de telefon/fax 0-248-42-0-31
Adresa de e-mail ale autorității contractante psihoneurologicscocieri@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante                  -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botnari Anastasia
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)

psihoneurologicscocieri@mail.ru

SIAR SAP

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)

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)

Lotul 1 Produse de 
planificație

1 15811100-7 Pîine de grîu 600 gr 5915 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15811100-7 Pîine de secară 450 gr 9100 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

3 15811200-8 chiflă 15080 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total
172000,00

Lotul 2. Macaroane 
crupe,boabe și zahar

1 15850000-1 Făină de grîu 910 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15850000-1 Paste făinoase 195 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

3 15850000-1 Taiței  de casă  520
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

4 15831000-2 Zahar Tos  1040
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

5 15613000-8 Crupe de arnaut 520 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

6 15613000-8 Crupe de mei șlefuit 520 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

7 15613380-5 Fulgi de ovăs 156 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

8 03211900-2 Arpacaș 156 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

9 15613000-8 Crupă de porumb 520 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

10 15625000-5 Crupe de griș 260 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

mailto:psihoneurologicscocieri@mail.ru
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11 03211300-6 Crupă de  hriscă 585 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

12 15614100-6 Orez  prefiert cu bob lung 780 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

13 03212213-6 Mazare uscată 390 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

14 03221210-1 Fasole uscate 650 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 155000,00

Lotul 3 Dulciuri

1 15842310-8 Bomboane în sortiment 156 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15821200-1 Biscuiţi cu  lapte 84 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

3 15821200-1 Biscuiti cu ovas 84 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

4 15812000-3 Napolitane 156 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

5 15800000-6 Halva cu stafide și arahis
195 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

Total 36000,00

Lotul 4.Mezeluri
1 15131120-2 Parizer  fiert 

”Doctorscaia”membrană naturală 208 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15131230-6 Crenvuște din carne de vită  c/s 390
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

3     15131500-
0 Parizer fiert „Lunchmeat” 208

Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 90000,00

Lotul 5.Carne afumată
1 15131200-7 Muschi de porc 48

Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15131200-7 Piept de porc 48 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 16000,00

Lotul  6. Semifabricate din 
carne depui broiler

1 15112130-6  Piept fără os 1105 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15112130-6 Gamba de găină 1820 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 175000,00

Lotul 7. Carne de vită si porc
1 15111100-0 Pulpă de vită fără os 390 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

2 15113000-3 Pulpă  de porc fără os 845 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 137000,00

Lotul 8.Pelimeni
1 15800000-6 Pelimene  «clasici» 650 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023
Total 24000,00

Lotul 9.Diverse  produse 
alimentare(condimente)

1 15800000-6 Drojdii presate 12 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15800000-6 Borș acru 110 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023
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3 15800000-6 Condimente natural  (cu gust de 
găină) 125 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

4 15800000-6 Sare de lamîie 52 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

5 15800000-6 Sare  iodată 1000 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

6 15800000-6 Frunza de dafin 10 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

7 15800000-6 Ceai  negru  natural 120 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

8 15800000-6 Chiseli  în asortiment 300 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

9 15800000-6 Piper  negru boabe 15
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

10 15800000-6 Piper  negru măcinat 15 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

11 15800000-6 Sodă alimentară 90
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

12 15800000-6 Oțet de masă 9 % 480
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

13 15800000-6 Cacao praf 65
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 97000,00

Lotul 10.Mere proaspete

1 03222321-9 Mere  proaspete 910 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 8000,00

Lotul 11.Fructe proaspete

1 03222210-8 Lamîii 65 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2
15800000-6

Portocale 180
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

3
 15800000-6

Banane 180
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 12000,00

Lotul 12 .Fructe uscate

1 15332410-1 Fructe uscate în asortiment 247 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15332410-1 Prune uscate fără sîmburi 195 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 22000,00

Lotul 13.Produse lactate

1 15540000-5 Cașcaval  cu  cheag , tare 208 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

2 15542200-1 Brînza  cu  cheag,  moale 112 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

3 15550000-8 Chefir 1190 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

4 15550000-8 Lapte covasit 1020 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

5 15511100-4 Lapte  pasteurizat 780 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

6
15511700-0

Lapte  uscat, praf 200
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

7 15512000-0 Smîntînă 208
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

8 15540000-5 Brînză prospătă de vaci 585 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023
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9
15540000-5

Brînzica dulce cu stafide 2100
Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

10 15551300-8 Iaurt  în asortiment de 5% 
grăsimi în pahar de 100 gr 1800 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

11 15530000-2 Unt de vaci  (82,5%) 1550 Produse alimentare pentru  I 
trimestru  a anului 2023

Total 225000,00

Lotul 14.Pește 

1 15221000-3 Pește congelat ”Merluciu” (Hec) 
fără cap și fără coadă 910 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

2 15232000-3 Pește sărat(Fileu  selidi în ulei cu 
condimente) 208 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

Total 58000,00

Lotul 15.Ouă
1 03142500-3 Ouă de găină 11700 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023
Total 38000,00

Lotul 16.Ulei
1 15421000-5 Ulei de floarea soarelui 500 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

Total 18000,00

Lotul 17. Legume
1 03212100-1 Cartofi 5850 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023
2 03221410-3 Varză 2340 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023
3 03221210-1 Sfeclă roșie 325 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023
4 03221112-4 Morcov 1300 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023
5 03221210-1 Ceapă 1560 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023
6 03221210-1 Usturoi 26 Produse alimentare pentru  I 

trimestru  a anului 2023

Total 86000,00

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 

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
Pretul cel mai mic

     IV.Alte informații:

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

7 noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nu 

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 18 Noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilitătii (adulte) com.Cocieri r-nul Dubăsari

IDNO 1007601000919
Adresa Țărmului 1- B
Numărul de telefon/fax 0-248-42-0-31
Adresa de e-mail ale autorității contractante psihoneurologicscocieri@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante                  -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botnari Anastasia
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)

psihoneurologicscocieri@mail.ru

SIAR SAP

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)

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)

Lotul 1 Produse de 
planificație

1 15811100-7 Pîine de grîu 600 gr 6370 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15811100-7 Pîine de secară 450 gr 9800 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

3 15811200-8 chiflă 15080 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

4 15811200-8 Cozonac 320 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total
196200,00

Lotul 2. Macaroane 
crupe,boabe și zahar

1 15850000-1 Făină de grîu 1000 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15850000-1 Paste făinoase 520 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

3 15850000-1 Taiței  de casă  520 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

4 15831000-2 Zahar Tos  1040 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

5 15613000-8 Crupe de arnaut 520 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

6 15613000-8 Crupe de mei șlefuit 520 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

7 15613380-5 Fulgi de ovăs 156 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

8 03211900-2 Arpacaș 156 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

9 15613000-8 Crupă de porumb 520 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

mailto:psihoneurologicscocieri@mail.ru
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10 15625000-5 Crupe de griș 450 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

11 03211300-6 Crupă de  hriscă 720 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

12 15614100-6 Orez  prefiert cu bob lung 780 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

13 03212213-6 Mazare uscată 400 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

14 03221210-1 Fasole uscate 750 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 175000,00

Lotul 3 Dulciuri

1 15842310-8 Bomboane în sortiment 156 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15821200-1 Biscuiţi cu  lapte 84 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

3 15821200-1 Biscuiti cu ovas 84 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

4 15812000-3 Napolitane 156 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

5 15800000-6 Halva cu stafide și arahis
195 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023

Total 43200,00

Lotul 4.Mezeluri
1 15131120-2 Parizer  fiert 

”Doctorscaia”membrană naturală 208 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15131230-6 Crenvuște din carne de vită  c/s 390
Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

3     15131500-
0 Parizer fiert „Lunchmeat” 208

Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 95000,00

Lotul 5.Carne afumată
1 15131200-7 Muschi de porc 48

Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15131200-7 Piept de porc 48 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 18000,00

Lotul  6. Semifabricate din 
carne depui broiler

1 15112130-6  Piept fără os 1105 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15112130-6 Gamba de găină 1820 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 185000,00

Lotul 7. Carne de vită si porc
1 15111100-0 Pulpă de vită fără os 390 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023

2 15113000-3 Pulpă  de porc fără os 845 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 147000,00

Lotul 8.Pelimeni
1 15800000-6 Pelimene  «clasici» 650 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023
Total 26000,00

Lotul 9.Mere proaspete

1 03222321-9 Mere  proaspete 910 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 8200,00
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Lotul 10.Fructe proaspete

1 03222210-8 Lamîii 65 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2
15800000-6

Portocale 180
Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

3
 15800000-6

Banane 180
Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 13500,00

Lotul 11 .Fructe uscate

1 15332410-1 Fructe uscate în asortiment 247 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15332410-1 Prune uscate fără sîmburi 195 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 25000,00

Lotul 12.Produse lactate

1 15540000-5 Cașcaval  cu  cheag , tare 208 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

2 15542200-1 Brînza  cu  cheag,  moale 112 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

3 15550000-8 Chefir 1190 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

4 15550000-8 Lapte covasit 1020 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

5 15511100-4 Lapte  pasteurizat 780 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

6
15511700-0

Lapte  uscat, praf 200
Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

7 15512000-0 Smîntînă 208
Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

8 15540000-5 Brînză prospătă de vaci 585 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

9
15540000-5

Brînzica dulce cu stafide 2100
Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

10 15551300-8 Iaurt  în asortiment de 5% 
grăsimi în pahar de 100 gr 1800 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023

11 15530000-2 Unt de vaci  (82,5%) 2600 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 243000,00

Lotul 13.Pește 

1 15221000-3 Pește congelat ”Merluciu” (Hec) 
fără cap și fără coadă 910 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023

2 15232000-3 Pește sărat(Fileu  selidi în ulei cu 
condimente) 208 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023

Total 60000,00

Lotul 14.Ouă
1 03142500-3 Ouă de găină 11700 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023
Total 49140,00

Lotul 15.Ulei
1 15421000-5 Ulei de floarea soarelui 500 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023

Total 19000,00

Lotul 16. Legume
1 03212100-1 Cartofi 5850 Produse alimentare pentru  II 

trimestru  a anului 2023
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2 03221410-3 Varză 2340 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

3 03221210-1 Sfeclă roșie 325 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

4 03221112-4 Morcov 1300 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

5 03221210-1 Ceapă 1560 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

6 03221210-1 Usturoi 26 Produse alimentare pentru  II 
trimestru  a anului 2023

Total 90000,00

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 

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
Pretul cel mai mic

     IV.Alte informații:

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

22 februarie 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Sistem dinamic de achiziție □

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

Nu 

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

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


50

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 18 Noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilitătii (adulte) com.Cocieri r-nul Dubăsari

IDNO 1007601000919
Adresa Țărmului 1- B
Numărul de telefon/fax 0-248-42-0-31
Adresa de e-mail ale autorității contractante psihoneurologicscocieri@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante                  -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botnari Anastasia
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)

psihoneurologicscocieri@mail.ru

SIAR SAP

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)

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)

Lotul 1 Produse de 
planificație

1 15811100-7 Pîine de grîu 600 gr 6370 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15811100-7 Pîine de secară 450 gr 9800 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

3 15811200-8 chiflă 16240 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total
180000,00

Lotul 2. Macaroane 
crupe,boabe și zahar

1 15850000-1 Făină de grîu 1000 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15850000-1 Paste făinoase 520 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

3 15850000-1 Taiței  de casă  1040 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

4 15831000-2 Zahar Tos  1235 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

5 15613000-8 Crupe de arnaut 520 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

6 15613000-8 Crupe de mei șlefuit 520 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

7 15613380-5 Fulgi de ovăs 195 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

8 03211900-2 Arpacaș 156 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

9 15613000-8 Crupă de porumb 650 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

10 15625000-5 Crupe de griș 390 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

11 03211300-6 Crupă de  hriscă 700 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

mailto:psihoneurologicscocieri@mail.ru
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12 15614100-6 Orez  prefiert cu bob lung 780 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

13 03212213-6 Mazare uscată 650 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

14 03221210-1 Fasole uscate 650 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 160000,00

Lotul 3 Dulciuri

1 15842310-8 Bomboane în sortiment 156 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15821200-1 Biscuiţi cu  lapte 84 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

3 15821200-1 Biscuiti cu ovas 84 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

4 15812000-3 Napolitane 156 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

5 15800000-6 Halva cu stafide și arahis 195 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 45000,00

Lotul 4.Mezeluri

1 15131120-2
Parizer  fiert 
”Doctorscaia”membrană 
naturală

208 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15131230-6 Crenvuște din carne de vită  c/s 390 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

3     15131500-
0 Parizer fiert „Lunchmeat” 208 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
Total 116640,00

Lotul 5.Carne afumată
1 15131200-7 Muschi de porc 48 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
2 15131200-7 Piept de porc 48 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
Total 19000,00

Lotul  6. Semifabricate din 
carne depui broiler

1 15112130-6  Piept fără os 1105 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15112130-6 Gamba de găină 1820 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 189000,00

Lotul 7. Carne de vită si porc

1 15111100-0 Pulpă de vită fără os 390 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15113000-3 Pulpă  de porc fără os 845 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 150000,00

Lotul 8.Pelimeni
1 15800000-6 Pelimene  «clasici» 650 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
Total 26500,00

Lotul 9.Mere proaspete

1 03222321-9 Mere  proaspete 910 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 8500,00

Lotul 10.Fructe proaspete
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1 03222210-8 Lamîii 65 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2
15800000-6

Portocale 180 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

3
 15800000-6

Banane 180 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 14000,00

Lotul 11 .Fructe uscate

1 15332410-1 Fructe uscate în asortiment 247 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15332410-1 Prune uscate fără sîmburi 195 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 25000,00

Lotul 12.Produse lactate

1 15540000-5 Cașcaval  cu  cheag , tare 208 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15542200-1 Brînza  cu  cheag,  moale 112 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

3 15550000-8 Chefir 1190 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

4 15550000-8 Lapte covasit 1020 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

5 15511100-4 Lapte  pasteurizat 780 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

6
15511700-0

Lapte  uscat, praf 200 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

7 15512000-0 Smîntînă 208 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

8 15540000-5 Brînză prospătă de vaci 585 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

9
15540000-5

Brînzica dulce cu stafide 2100 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

10 15551300-8 Iaurt  în asortiment de 5% 
grăsimi în pahar de 100 gr 1800 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
11 15530000-2 Unt de vaci  (82,5%) 2600 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
Total 245000,00

Lotul 13.Pește 

1 15221000-3 Pește congelat ”Merluciu” (Hec) 
fără cap și fără coadă

910 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

2 15232000-3 Pește sărat(Fileu  selidi în ulei 
cu condimente) 208 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
Total 60000,00

Lotul 14.Ouă

1 03142500-3 Ouă de găină 11700 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 49140,00

Lotul 15.Ulei

1 15421000-5 Ulei de floarea soarelui 650 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 24700,00

Lotul 16. Legume
1 03212100-1 Cartofi 5850 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
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2 03221410-3 Varză 2340 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

3 03221210-1 Sfeclă roșie 325 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

4 03221112-4 Morcov 1300 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

5 03221210-1 Ceapă 1560 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

6 03221210-1 Usturoi 26 Produse alimentare pentru  III 
trimestru  a anului 2023

Total 90000,00

Lotul 17. Fructe și legume
1 03221300-9 Rosii 1040 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
2 03222330-5 Castraveți 1040 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
3 03221300-9 Dovlecei 1300 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
4 03221300-9 Vînătă 1300 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
5 03221300-9 Ardei dulce 1560 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
6 03222341-5 Struguri de masă 560 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
7 03222341-5 Piersici 560 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
8 03221000-6 Prune 560 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
9 03130000-1 Patrunjel (frunze) 130 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
10 03130000-1 Mărari verde 65 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
11 03130000-1 Ceapă verde 195 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
12 03130000-1 Leuștean (frunze) 65 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
13 03130000-1 Țelină (frunze) 65 Produse alimentare pentru  III 

trimestru  a anului 2023
Total 145000,00

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 

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
Pretul cel mai mic

     IV.Alte informații:

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

25 mai 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

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

Nu 

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

Alte informații relevante

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 18 noiembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilitătii (adulte) com.Cocieri

IDNO 1007601000919
Adresa Țărmului 1- B
Numărul de telefon/fax 0-248-42-0-31
Adresa de e-mail ale autorității contractante psihoneurologicscocieri@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante                  -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botnari Anastasia
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)

psihoneurologicscocieri@mail.ru

SIAR SAP

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)

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)

Lotul 1 Produse de 
planificație

1 15811100-7 Pîine de grîu 600 gr 6370 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2 15811100-7 Pîine de secară 450 gr 9800 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

3 15811200-8 chiflă 16800 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

Total
185000,00

Lotul 2. Macaroane 
crupe,boabe și zahar

1 15850000-1 Paste făinoase 520 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2 15850000-1 Taiței  de casă  1000 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

3 15831000-2 Zahar Tos  1200 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

4 15612100-2 Făină de grîu 1000 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

5 15613000-8 Crupe de arnaut 520 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

6 15613000-8 Crupe de mei șlefuit 520 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

7 15613380-5 Fulgi de ovăs 195 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

8 03211900-2 Arpacaș 156 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

9 15613000-8 Crupă de porumb 650 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

10 15625000-5 Crupe de griș 390 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

mailto:psihoneurologicscocieri@mail.ru
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11 03211300-6 Crupă de  hriscă 700 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

12 15614100-6 Orez  șlefuit 780 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

13 03212213-6 Mazare uscată 650 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

14 03221210-1 Fasole uscate 650 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

Total 175000,00

Lotul 3 Dulciuri

1 15842310-8 Bomboane în asortiment 156 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2 15821200-1 Biscuiţi cu  lapte 84 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

3 15821200-1 Biscuiti cu ovas 84 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

4 15812000-3 Napolitane 156 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

5 15800000-6 Halva cu stafide și arahis
195 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023

6 15800000-6 Cadouri de anul nou 320 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

Total 77000,00

Lotul 4.Mezeluri
1 15131120-2 Parizer  fiert ”Doctorscaia” 208 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
2 15131230-6 Crenvuște  din carne de vită c/s 390 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023

3     15131500-
0 Parizer fiert „Lunchemeat” 208 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023

Total 120000,00

Lotul 5.Carne afumată
1 15131200-7 Muschi de porc 48 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
2 15131200-7 Piept de porc 48 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
Total 19500,00

Lotul  6.Semifabricate din  
Carne de găină

1 15112130-6  Piept din carne de  găină 1105 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2 15112130-6 Gamba de găină 1820 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

Total 190000,00

Lotul 7. Carne de vită si porc
1 15111100-0 Pulpă de vită fără os 390 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
2 15113000-3 Șold de porc fără os 845 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
Total 152000,00

Lotul 8.Pelimene
1 15800000-6 Pelimene  «clasici» 650 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
Total 27000,00

Lotul 9.Mere proaspete
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1 03222321-9 Mere  proaspete 910 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

9100,00

Total

Lotul 10.Fructe proaspete

1 03222210-8 Lamîii 65 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2
15800000-6

Portocale 180 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

3
 15800000-6

Banane 180 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

Total 15000,00

Lotul 11 .Fructe uscate

1 15332410-1 Fructe  uscate  în asortiment 247 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2 15332410-1 Prune uscate fara sîmburi 195 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

Total 27000,00

Lotul 12.Produse lactate

1 15540000-5 Cașcaval  cu  cheag , tare 208 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2 15542200-1 Brînza  cu  cheag,  moale 112 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

3 15550000-8 Chefir 1190 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

4 15550000-8 Lapte covasit 1020 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

5 15511100-4 Lapte  pasteurizat 780 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

6
15511700-0

Lapte  uscat, praf 200 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

7 15512000-0 Smîntînă 208 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

8 15540000-5 Brînză prospătă de vaci 585 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

9
15540000-5

Brînzica dulce cu stafide 2100 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

10 15551300-8 Iaurt  în asortiment de 5% 
grăsimi în pahar de 100 gr 1800 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
11 15530000-2 Unt de vaci  (82,5%) 2600 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
Total 250000,00

 Lotul 13.Pateuri

1 15131310-1 Pate de pasare 1000 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

2 15131310-1 Pate de ficat si carne de porc 1000 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

3 15131310-1 Carne de porc  înăbușită 1200 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

Total 110000,00

Lotul 14.Peste si produse din 
peste

1 15221000-3 Pește congelat ”Merluciu” (Hec) 
fără cap și fără coadă 910 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
2 15232000-3 Pește sărat(Fileu  selidi în ulei 

cu condimente) 208 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

3 15235000-4
Conserve de peste în ulei

1000 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023

4 15235000-4
Conserve de peste în tomate

1000 Produse alimentare pentru  IV 
trimestru  a anului 2023
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Total 127000,00

Lotul 15.Ouă
1 03142500-3 Ouă de găină 11700 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
Total 49140,00

Lotul 16.Ulei
1 15421000-5 Ulei de floarea soarelui 1000 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
Total 38000,00

Lotul 17. Legume
1 03212100-1 Cartofi 5850 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
2 03221410-3 Varză 2340 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
3 03221210-1 Sfeclă roșie 325 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
4 03221112-4 Morcov 1300 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
5 03221210-1 Ceapă 1600 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
6 03221210-1 Usturoi 26 Produse alimentare pentru  IV 

trimestru  a anului 2023
Total 95000,00

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 

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
Pretul cel mai mic

     IV.Alte informații:

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

       15 August 2023

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Sistem dinamic de achiziție □

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

Nu 

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

Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
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. 1/23 din  14.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

IDNO 1005600036924
Adresa mun. Chișinău, str. C. Tănase, 7
Numărul de telefon/fax 022-26-28-73; 022-24-37-15
Adresa de e-mail ale autorității contractante ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www. ctif.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ina Caba-Bradu, tel. 068693838
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 li-
ber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poa-
te 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 pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară,

Servicii TIC

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
MDL 

fără TVA (

1 30197630-
1

Hârtie specială cu 
hologramă 6300 kg

Hârtie specială cu 
hologramă pentru 
fabricarea timbrelor de 
acciz la băuturile alcoolice

2 268 000,00

2 30197630-
1

Hârtie specială fără 
hologramă 16000 kg

Hârtie specială fără 
hologramă pentru 
fabricarea timbrelor de 
acciz la produsele din tutun

2 000 000,00 

total 4 268 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

pînă la 30 noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2/23 din  15.11.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii In-
formaționale în Finanțe”

IDNO 1005600036924
Adresa mun. Chișinău, str. C. Tănase, 7
Numărul de telefon/fax 022-26-28-73; 022-24-37-15
Adresa de e-mail ale autorității contractante ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www. ctif.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ina Caba-Bradu, tel. 068693838
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție Publică cu autonomie financiară,

Servicii TIC

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

(buc)

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
lei fără TVA 

1

79
80

00
00

-2

Servicii de tipărire 
a timbrelor de 
acciz/consum 

timbre de 
acciz/consum 
pentru băuturi 

alcoolice

24 000 000
Cantitatea estimativă de timbre 
pentru anul 2023 (tipărirea și livra-
rea pe parcursul anului 2023 în baza 
comenzilor scrise).

Autoritatea contractantă își rezervă 
dreptul de a majora/micșora canti-
tatea de timbre conform necesități-
lor, inclusiv și dreptul de rezoluțiune 
a contractului în cazul modificării 
legislației în vigoare

4 700 000,00
timbre de 

acciz/consum 
pentru produ-
sele din tutun

200 000 000

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

pînă la 30 noiembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind 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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    53      din_____24.10.2022______                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Burlac Cristina

tel: 022-26-46-48

e-mail: cristina.burlac@ansa.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)

Autoritate administrativă cu activitate națională res-
ponsabilă de implementarea politicii statului în dome-
niul de reglementare și control pentru siguranţa ali-
mentelor și în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, 
al protecţiei plantelor și carantinei fitosanitare, contro-
lului semincer, calităţii produselor primare, produselor 
alimentare și a hranei pentru animale.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Ustensile, consumabile și echipament pentru inspectorii 
în domeniul sanitar-veterinar

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650382702137
Data publicării: 19.04.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1650382702137?tab=contract-notice

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 22

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 22
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 22
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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. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Absolutely Safety” S.R.L.
IDNO 1013600022911
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 
67, ap. 199

Telefon: 079900589

E-mail: absolutelysafety2021@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 7

Cizme

33100000-1

100 buc

125LD din 
27.06.2022

11 898,00

2 Lot 16

Halat alb
100 buc 12 900,00

3 Lot 17

Halat albastru
450 buc 58 050,00

4 Lot 33

Costum uniformă
200 buc 132 192,00

5 Lot 34

Încălțăminte
200 buc 65 196,00

6 Lot 35

Chipiu
200 buc 6 792,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”AELO GRUP” SRL
IDNO 1011600009752

mailto:absolutelysafety2021@gmail.com
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Date de contact 

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

Adresa: MD - 2004, mun. Chișinău, str. Petru Movilă, 
23/5, ap. 3

Telefon: 060106007

E-mail: aelogrup@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 lucră-

rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lot 4

Seringa 1 ml
33100000-1 100000 buc 126LD din 

27.06.2022 91 800,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Alex Standard” SRL

IDNO 1013600018392

Date de contact 

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

Adresa: MD - 2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 77, 
ap.(of.) 2

Telefon: 079500437

E-mail: alexstandard.md@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 20

Sigilii cu logo ANSA
33100000-1 4000 buc 127LD din 

27.06.2022 6720,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Bio Analitica” SRL
IDNO 1015600017171

mailto:aelogrup@gmail.com
mailto:alexstandard.md@gmail.com
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Date de contact 

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

Adresa: MD-2023 , mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 
20/2, ap.(of.) 10

Telefon: 068612754

E-mail: sales.bioanalitica@gmail.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 38

Vârf  pipetă
33100000-1 100000 buc 128LD din 

27.06.2022 31 200,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 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)

Adresa: MD - 206, mun. Chișinău, str. Independenței, 22/3, 
ap. 1

Telefon: 079120977

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 con-
tract)

Da □       Nu □

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 8

Ladă frigorifică
33100000-1 20 buc 129LD din 

27.06.2022 7320,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

mailto:sales.bioanalitica@gmail.md
mailto:eleamag@mail.ru
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Denumire ÎCS ”Farmina” SRL
IDNO 1002600010549
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2023, mun. Chișinău, str. Ciocana, 8/1

Telefon: 078944054

E-mail: tender@farmina.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 □

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 9

Bahile

33100000-1

20000 buc

130LD din 
27.06.2022

4824,00

2 Lot 18

Halat unica folosință
2000 buc 31 704,00

3 Lot 19

Măști chirurgicale de unică folo-
sință

15000 buc 7218,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Galchim&Co” SRL
IDNO 1007600076106
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2012, mun. Chișinău, str. Alexei Șciusev, 
37

Telefon: 079770490

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

 
Loturile atribuite:

mailto:tender@farmina.md
mailto:galchimco@rambler.ru
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 2

Clorură de var
33100000-1 2000 kg 131LD din 

27.06.2022 33 600,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”GBG-MLD” SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2014, mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2

Telefon: 022-27-20-05

E-mail: liliana@gbg.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 12

Pungă polietilenă

33100000-1

1000 buc

132LD din 
27.06.2022

3696,00

2 Lot 14

Bisturiu
200 buc 9360,00

3 Lot 21

Container prelevare probe, 500 
ml, nesteril

500 buc 7800,00

4 Lot 23 

Eprubetă
170000 buc 40 392,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”LifeMed Group” SRL
IDNO 1016600014720

mailto:liliana@gbg.md
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Date de contact 

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

Adresa: MD - 3733, mun. Chișinău, str. Răzeșilor, 9, s. 
Trușeni

Telefon: 079511992

E-mail: lifemedgr@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 24

Vacutainer

33100000-1

150000 buc

133LD din 
27.06.2022

361 260,00

2 Lot 26

Cutimetru
50 buc 24 300,00

3 Lot 27

Foarfecă
100 buc 10 692,00

4 Lot 29

Tampon cloacal și traheal
2000 buc 1620,00

5 Lot 31

Ferestrău
40 buc 44 688,00

6 Lot 36

Pensă chirurgicală
100 buc 4794,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Lismedfarm” SRL
IDNO 1003600113573
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2002, mun. Chișinău, șos. Muncești, 
167/B

Telefon: 079681005

E-mail: ecaterina.chitic@lismedfarm.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

mailto:lifemedgr@gmail.com
mailto:ecaterina.chitic@lismedfarm.md
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 5

Seringa 2 ml
33100000-1

400000 buc

134LD din 
27.06.2022

274 320,00

2 Lot 22

Container prelevare probe, 100 
ml, steril

1000 buc 1956,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Mic-Tan” SRL
IDNO 1002600038282
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2072, mun. Chișinău, str.Independenței, 44, 
ap.(of.)34

Telefon: 022212004

E-mail: mic-tan@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 con-
tract)

Da □       Nu □

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 11

Saci cu logo ANSA
33100000-1

5500 buc
135LD din 
27.06.2022

35 310,00

2 Lot 30

Marker rezistent la apă
200 buc 1956,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”M-Inter-Farma” SA

mailto:mic-tan@mail.ru
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IDNO 1003600005263
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2028, mun. Chișinău, str. Grenoble, 23

Telefon: 069373693

E-mail: nina@minterfarma.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 □

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 10

Bahile hidrofile
33100000-1 1000 buc 136LD din 

27.06.2022 730,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Natusana” SRL
IDNO 1006600025657
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2072, mun. Chișinău, str. Valea Crucii, 22/1, of. 
101

Telefon: 069469457

E-mail: natusana-moldova@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 con-
tract)

Da □       Nu □

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 28

Respirator
33100000-1 2000 buc 137LD din 

27.06.2022 36 000,00

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

mailto:nina@minterfarma.md
mailto:natusana-moldova@mail.ru
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Denumire ”Profi pentru sănătate” SRL
IDNO 1019600014721
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2051, mun. Chișinău, str. Nicolae Costin, 37

Telefon: 078400559

E-mail: achizitii.pps@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 bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 25

Vată
33100000-1 300 kg 138LD din 

27.06.2022 24 839,99

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 20 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Tehoptimed” SA
IDNO 1003600087162
Date de contact 

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

Adresa: MD - 2036, mun. Chișinău, str. Maria Drăgan, 19/a

Telefon: 022-47-37-69

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

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 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

mailto:achizitii.pps@gmail.com
mailto:tehoptimed@inbox.ru
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1 Lot 13

Cuțit anatomic

33100000-1

100 buc

139LD din 
27.06.2022

31 700,00

2 Lot 15

Termometru
100 buc 4690,00

3 Lot 32

Ciocan pentru autopsie
40 buc 29 920,00

4 Lot 37

Lingură spatulă de laborator
100 buc 5700,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □      

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la 
finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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.   55   din    24.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Iuliana Prisacari

tel: 022-26-46-48

e-mail: iuliana.prisacari@ansa.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate publică în domeniul: garantarea siguranței alimen-
telor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului 
etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, 
întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure 
sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea pro-
duselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupaționa-
lă, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Dezinfectant
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662368160492

Data publicării: 05.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662368160492?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 utiliza-
te

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

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

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662368160492?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662368160492?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. 42 din 27.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DEZMED-CV S.R.L.
IDNO 1008600056835
Date de contact 

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

Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str-la 1 Caucaz, 8

Telefon: 069519995

e-mail: dez_2004@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lot 1

1
Dezinfectant

24300000-7 1000 litri
190COP

05.10.2022
144 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

Nu □      
Data (datele) și referința (referințele) 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:dez_2004@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE ATRIBUIRE

  Nr. _  52   _din _ 24.10.2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Iuliana Prisacari

tel: 022-26-46-48

e-mail: iuliana.prisacari@ansa.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Autoritate publică în domeniul: garantarea siguranței alimen-
telor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului 
etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, 
întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure 
sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea pro-
duselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupaționa-
lă, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Legea nr. 131/2015, art.56, alin. 1 lit a) nicio ofertă sau ni-
cio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă 
ca răspus la o procedură de licitație deschisă sau de licitație 
restrînsă atîta timp cît condițiile inițiale ale contractului nu 
sînt modificate în mod substanțial, iar absența concurenței 
nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor 
achiziției.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □         

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de laborator 
Anunțul de participare Nr:  Nu se aplică

Data publicării: 31.05.2022
Link:  Nu se aplică, 202221489 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
Pe cale electronică: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 25 din 11.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Agro. Biolab Laboratory Societa’a Responsabilita’ Li-
mitata   (Italia)

IDNO 07175580724
Date de contact 

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

Adresa: SP 240 Km 13,800 Rugliano, Bari, Italia

Telefon: 00 399 3420852334

e-mail: f.gallone@agrobiolabitalia.it

             agro.biolabitalia@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      
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

Suma lotului 
fără TVA 
(Euro)

Suma totală a 
contractului

(Euro)

Nr. și data 
contractului

Lot 1
Cereale pentru mic dejun, 
inclusiv sub formă de fulgi 33100000-1 10 probe 700,00 8 770,00 152 NFP

13.07.2022

Lot 2
Pâine (inclusiv produse 
de panificație mici), pro-
duse de patiserie, biscuiți, 
batoane de cereale, paste 
făinoase

33100000-1  5 probe 350,00

Lot 3
Produse alimentare pe 
bază de cereale pentru su-
gari și copii de vîrstă mică

33100000-1
 7 probe 490,00

Lot 7
Produse alimentare, cu ex-
cepția preparatelor pentru 
sugari și a preparatelor de 
continuare

33100000-1

7 probe 700,00

mailto:f.gallone@agrobiolabitalia.it
mailto:agro.biolabitalia@gmail.com
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Lot 21
Semințe oleaginoase și 
cereale

33100000-1
20 probe 1 600,00

Lot 22
Fructe proaspete

33100000-1
5 probe 700,00

Lot 23
Legume proaspete

33100000-1
5 probe 700,00

Lot 24
Semințe și fructe olea-
ginoase

33100000-1
10 probe 1 400,00

Lot 25
Cereale

33100000-1
10 probe 1 400,00

Lot 26
Condimente

33100000-1
4 probe 560,00

Lot 27
Guma de guar origina-
ră sau expediată din 
India

33100000-1

2 probe 170,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.__1__ din 21.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Terito-
rială Rîșcani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax 02244-43-07 ; 02249-77-42

E-mail amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact Cenușa Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

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 Privind achiziționarea automobilului, conform necesitatilor IMSP AMT 
Riscani, pentru 2022, Repetat

Anunțul de participare Nr:     ocds-b3wdp1-MD-1662725949655
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662725949655?tab=contract-notice

Data publicării:09.09.2022

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: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1
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 
26.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662725949655
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Denumire DAAC - Autosport SRL”

IDNO 1004600024841

Date de contact 

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

str. Petricani 17, mun. Chișinău, tel 078300377

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 Automobil
34100000-8  buc 40/2022/21063319 din 

19.10.2022
300 000,00

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.__1__ din 21.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Terito-
rială Rîșcani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax 02244-43-07 ; 02249-77-42

E-mail amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact Cenușa Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

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 privind achiziționarea mobilierului, conform necesitatilor IMSP AMT 
Riscani, pentru 2022

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1659084045534
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659084045534?tab=contract-notice

Data publicării:29.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 5
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 
26.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659084045534
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Denumire SRL ” Goliat -Vita”

IDNO 1002611000904

Date de contact 

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

str. Lenin 11/A, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, tel 069600548

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Loturile  1,2

39100000-3
- 37/2022/ 

21060851 din 
02.09.2022

514 009,104

Denumire SRL ” Limani-Grup”

IDNO 1008600031193

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

str-la Studenților 4/2. Ap. 505, mun. Chișinău, tel 079476449

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul-5

39100000-3
- 38/2022/ 

21060851 din 
02.09.2022

122 979

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.  1       din__19.10.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”
Localitate Chișinău
IDNO 1013620005901
Adresa m. Chișinău, str. L. Deleanu 5/4
Număr de telefon/fax 022516346, 022516373
E-mail ldeleanu@gmail.com
Adresa de internet liviudeleanu.md
Persoana de contact Gherman Ala
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Servicii □        

Obiectul de achiziție PROIECTAREA BAZINULUI pentru 

IPLT ”Liviu Deleanu”,   mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, 5/4

Anunțul de participare Nr.: 21062757/  ocds-b3wdp1-MD-1662117260368
Data publicării: 02.09.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21062757/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziții □ 

 
Nr. oferte primite Total: 3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1____ din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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Denumire Gorgona SRL
IDNO  1005600028341
Date de contact 

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

mun. Chişinău,str. Tighina 49/3, of. 21, MD-2001,

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 con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 PROIECTAREA BAZINULUI pen-
tru IPLT ”Liviu Deleanu”, mun. 
Chișinău, str. Liviu Deleanu, 5/4

71200000-0 - 
Servicii de 
arhitectură 

şi servicii 
conexe

nr. 17 din 
19.10.2022

720000 MDL, cu TVA.

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 (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71200000-0
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1  din 14.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic Ștefan cel Mare
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1013620007178
Adresa mun.Chişinău, Florilor,4
Număr de telefon/fax 069875571
E-mail

Pagina web oficială stefancelmare2010@mail.ru
Persoana de contact

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

Chihai Galina

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NFP
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 Reparatia capitala a blocului alimentar (sala cu 
mese)

Anunțul de participare Nr.: 
Data publicării: 
Link-ul:https: 202218689 NFP

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

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

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
 „Eco Build Construct” SRL 
„Mega Nord Construct” SRL
 „SVDM APPS SRL”
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.  
din 1...09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Eco Build Construct” SRL 
IDNO 1019600020632
Date de contact 

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

69909651

ecobuildconstruct@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 lucrarilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Reparatia capitala a blocului 
alimentar (sala cu mese)

45000000-7
1 18 din 

16.08.2022 661539,87

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:ecobuildconstruct@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

privind achizitionarea: Reparatia sectiei radiodiagnostic în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
”Toma CIORBĂ” pentru anul 2022.

Nr.  1  din 21.10.2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600132121
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 163
Număr de telefon 022-358099
Număr de fax 022-245068
E-mail achizitii.imspscto@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (Lucrări)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Reparatia sectiei radiodiagnostic în cadrul instituției IMSP Spital-
ul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2022.

Anunțul de participare  Nr. ocds-b3wdp1-MD-1662030309164
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062623/
lot/11597432/
Data: 01.09.2022

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

Licitație electronică 

2. Nr. oferte primite 3. Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 05.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

4. Denumire SRL PROFIPLAST
5. IDNO 6. 1004600024221

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662030309164
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7. Date de contact 

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

079402875

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

9. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

10. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Reparatia sectiei radiodiagnostic în cadrul in-
stituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțio-

ase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2022.

45200000-9  1

buc

10S din 
19.10.2022

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

3. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa MD-2011, str. Costiujeni, 3
Număr de telefon/fax 022 85-72-38; 022 75-15-69
E-mail scpachizitii@gmail.com
Pagina web oficială scp.md
Persoana de contact Ciobanu Serghei
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 Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări R
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație interioară a secției nr.1

 (de copii)
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 09.09.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063296/ 
ocds-b3wdp1-MD-1662722176952

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:
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 examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 07.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C.,, P.V.CONST-SERVICE” SRL
IDNO 1004600070745
Date de contact 

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

MD-2028, str. Gh. Asachi, 79/2, of. 1A, mun. Chișinău, Repu-
blica Moldova

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       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 proiec-
tare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație interioară a 
secției nr.1

 (de copii)
45200000-9 1 buc

21063296/1din

18.10.2022
1 817 125,54

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.__1__ din 21.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Terito-
rială Rîșcani

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1003600153212

Adresa str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău

Număr de telefon/fax 02244-43-07 ;    02249-77-42

E-mail amtriscani@ms.md

Adresa de internet

Persoana de contact Cenușa Tatiana

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Negociere fără publicare, ca consecință a pagubelor generate de fur-
tuna și ploile abundente din 09.08.2022, și în baza Deciziei Comisiei 
pentru Situații Excepționale a mun. Chișinău nr. 26 din 10.08.2022 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □□        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente la Centru Consultativ Diagnostic, str. Alecu  
Russo 11, Centrul Medicilor de Familie nr. 10, str. Socoleni 19, Centrul 
Medicilor de Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1.

Anunțul de participare Nr.

Link-ul: 202224515 NFP

Data publicării:

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 
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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 
20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

Denumire SRL ” Vicoliv Grup”

IDNO 1018600045458

Date de contact 

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

s. Mereni, r-nul Anenii Noi, tel 069925965

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 lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclu-

siv 
TVA

1 Lucrări de reparații

45200000-9
Conform listei din 

anunț
39/2022 
NFP din 
19.10.2022

688 813,68 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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21 din 21.10.2022                   

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. Asa-

chi, 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 contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituţie publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Acord adițional de micșorare a valorii contractului.
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Spumogen

Obiectul de achiziție Spumogen

Anunțul de participare Nr:  

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21058052/
lot/11579833/
Data publicării: 09.06.2022
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654774551575

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654774551575
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 22 din 03.10.2022 s-a decis atribuirea Acordului adițional:

Denumire SRL Policontract
IDNO 1003600068776
Date de contact 

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

079527290

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. Spumogen 35100000-5 5940 kg Nr. 112 din 
03.10.2022

292248,00

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 (con-
tractele) 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21062932   din    21.10.2022

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 Andrian Cebuc, 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 for-
mă de achiziție comună)

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și 
produse conexe sau auxiliare  pentru anul 2022, eta-
pa III

Anunțul de participare Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21062932/ocds-b3wdp1-MD-1662452729204
Data publicării: 06.09.2022

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

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

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 
248/22 din 17.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
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Denumire ”VERMILION” SRL
IDNO 1002600008533
Date de contact 

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

Tel./Fax: +373 79106465;

E-mail:  srl_vermilion@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

Lot 1. Materiale, instrumente, piese pentru uz sanitar

1 Lot 1.1 Electrozi dn 3,2/4,5 kg

44
00

00
00

-0

6 cuti Nr. 06-201/22 din 
21.10.2022

1800,00

360,00

1650,00

720,00

2900,00

2400,00

3600,00

3600,00

4800,00

1920,00

1800,00

4500,00

12600,00

6720,00

1132,00

960,00

1200,00

1800,00

480,00

840,00

2400,00

7200,00

2340,00

2 Lot 1.2 Banda teflon 19mm*0,2m-
m*16,5m 20 buc

3 Lot 1.3 Fuior de cînepă (paclia) 10 buc

4 Lot 1.4 Pastă etanșare tub Unipak 
250g 10 buc

5 Lot 1.5 Electrozi pentru sudat inox 2 kg

6 Lot 1.6 Vană oțel 2 buc

7 Lot 1.7 Paranit 20 kg

8 Lot 1.8 Cauciuc tehnic 30 kg

9 Lot 1.9 Cauciuc tehnic 30 kg

10 Lot 1.10 Buloane 20 kg

11 Lot 1.11 Piuliță 8 kg

12 Lot 1.12 Dop 2 buc

13 Lot 1.13 Pacord 50 set

14 Lot 1.14 Panouri sandwich 12 buc

15 Lot 1.15 Set-ladă instrumente și 
accsesorii 2 set

16 Lot 1.16 Cheie pentru țevi 4 buc

17 Lot 1.17 Cheie pentru țevi 2 buc

18 Lot 1.18 Cheie pentru țevi 2 buc

19 Lot 1.19 Cheie pentru țevi 2 buc

20 Lot 1.20 Set chei universale 2 set

21 Lot 1.21 Trusă pentru tăierea țevilor 1 set

22 Lot 1.22 Set de tarozi și filiere 1 set

23 Lot 1.23 Flanșă Ø 100/8 GĂURI 20 buc

mailto:srl_vermilion@mail.ru


97

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Lot 2. Materiale de construcții

24 Lot 2.1 Tencuială universală pe bază 
de ipsos 900 kg

5280,00
3780,00

25 Lot 2.2 Glet pe bază de ipsos 550 kg

26 Lot 2.3 Ciment

44
00

00
00

-0

2000 kg Nr. 06-201/22 din 
21.10.2022

600,00
8400,00

17760,00
7920,00
4500,00
9000,00

14400,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00

7200,00

27 Lot 2.4 Plasă abrazivă 10 set

28 Lot 2.5 Linocrom standart de tip TKP 10 buc

29 Lot 2.6 Faianță albă 80 m2

30 Lot 2.7 Gresie sură 40 m2

31 Lot 2.8 Pietriș 150 buc

32 Lot 2.9 Nisip 300 buc

33 Lot 2.10 Placaj USB-3 20 buc

34 Lot 2.11 Plasă abrazivă 3 m2

35 Lot 2.12 Plasă abrazivă 3 m2

36 Lot 2.13 Plasă abrazivă 3 m2

37 Lot 2.14 Plasă abrazivă 3 m2

Lot 3. Instrumente, utilaj, scule, echipament, uleiuri pentru uz gospodăresc

38 Lot 3.1 Perie cupă

44
00

00
00

-0

2 buc 240,00

39 Lot 3.2 Scule Burghiu (metal) d1,5 
mm 10 buc

40 Lot 3.3 Scule Burghiu (metal) d2,0 
mm 10 buc

41 Lot 3.4 Fir p/u motocoasă 50 buc

42 Lot 3.5 Bobină p/u motocoase 20 buc

43 Lot 3.6 Funie 25 metr

44 Lot 3.7 Smart cable tester 1 buc

45 Lot 3.8 Pistol electric pentru lipit 1 buc

46 Lot 3.9 Ciocan de lipit 2 buc

47 Lot 3.10 Trasator cablu 1 buc

48 Lot 3.11 Șînă pentru motoferestrău 1 buc

49 Lot 3.12 Lanț pentru motoferestrău 3 buc

50 Lot 3.13 Lanternă de lucru 4 buc

51 Lot 3.14 Lanternă de lucru 10 buc

52 Lot 3.15 Set șurubelnițe 11 set

53 Lot 3.16 Set șurubelnițe 1 set

54 Lot 3.17 Set șurubelnițe 2 set

55 Lot 3.18 Șurubelniță 2 buc

56 Lot 3.19 Șurubelniță 2 buc

57 Lot 3.20 Șurubelniță 2 buc

58 Lot 3.21 Ciocan lăcătuși 2 buc

59 Lot 3.22 Ciocan baros 1 buc

60 Lot 3.23 Topor mic 1 buc

61 Lot 3.24 Topor mare 1 buc

62 Lot 3.25 Clește papagal 2 buc

63 Lot 3.26 Set clește 2 set

64 Lot 3.27 Clește p/u cuie 1 buc

65 Lot 3.28 Clește combinat 1 buc

Nr. 06-201/22 din 
21.10.2022

150,00

180,00

2000,00

2900,00

900,00

1200,00

190,00

580,00

900,00

320,00

900,00

1440,00

900,00

9240,00

1050,00

780,00

120,00

60,00

120,00

600,00

520,00

520,00

850,00

350,00

780,00

145,00

190,00
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66 Lot 3.29 Clește oblic 1 buc

67 Lot 3.30 Cuțit 5 buc

68 Lot 3.31 Cuțit 5 set

69 Lot 3.32 Cuțit 2 buc

70 Lot 3.33 Cric hidraulic 1 buc

71 Lot 3.34 Cric hidraulic 1 buc

72 Lot 3.35 Chingă de fixare 4 buc

73 Lot 3.36 Pilă triunghiulară 2 buc

74 Lot 3.37 Cutie de ascuțit 2 buc

75 Lot 3.38 Set pile metal 1 set

76 Lot 3.39 Fierestrău 2 buc

77 Lot 3.40 Foarfeca 2 buc

78 Lot 3.41 Foarfeca 1 buc

79 Lot 3.42 Foarfeca 1 buc

80 Lot 3.43 Perie de sârmă 20 buc

81 Lot 3.44 Bandă de măsurare 8 buc

82 Lot 3.45 Bandă de măsurare 5 buc

83 Lot 3.46 Bandă de măsurare 3 buc

84 Lot 3.47 Bandă de măsurare 2 buc

85 Lot 3.48 Șubler 3 buc

86 Lot 3.49 Ulei p/u motor 20 buc

87 Lot 3.50 Ulei p/u lanț 10 buc

88 Lot 3.51 Ulei 5 buc

89 Lot 3.52 Mască pentru sudor 2 buc

90 Lot 3.53 Colțar inox 100 buc

Lot 4. Filtre, set cartușe.

91
Lot 4.1 Filtru mecanic  ME DP10 TRI-
O,3/4”(ME-FMDP10TR-PL-PP5-PP1)
(CA)

44
00

00
00

-0

13 buc Nr. 06-201/22 din 
21.10.2022

6600,00

20250,00

6000,00

13200,00

24600,00

16770,00

92 Lot 4.2 Set cartușe (1-2-3) p/u DP10 
TRIO (ME-SETDP-PL-PP5-PP1) (CA) 20 buc

93 Lot 4.3 Filtru mecanic  ME BB10 TRI-
O,1”,(ME-FMBB10TR-PS20-GAC-PP5)(CA) 5 buc

94 Lot 4.4 Filtru de flux Mineral Expert Eco 3 buc

95 Lot 4.5 Set cu osmoză inversă Mineral 
Expert Master 2 buc

96 Lot 4.6 Filtru sub chiuvetă 2 buc

Lot 5. Materiale de construcții

97 Lot 5.1 Linoleum

44
00

00
00

-0

75 m2

Nr. 06-201/22 din 
21.10.2022

19215,00

13725,00

98 Lot 5.2 Linoleum 105 m2

Lot 6. Instrumente, utilaj, scule, echipament, uleiuri pentru uz gospodăresc

99 Lot 6.1 Echipament de ridicare

44
00

00
00

-0 1 buc Nr. 06-201/22 din 
21.10.2022

2400,00

8400,00

100 Lot 6.2 Echipament de ridicare 2 buc

150,00

300,00

250,00

120,00

600,00

750,00

2400,00

120,00

720,00

480,00

360,00

300,00

360,00

460,00

660,00

840,00

725,00

780,00

560,00

1800,00

1700,00

850,00

450,00

1920,00

51000,00
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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 (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

-
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.1 din 20/10/2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Главное управление культуры Гагаузии

Localitate Республика Молдова, АТО Гагаузия

IDNO 1007601000698

Adresa АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Побды, 46

Număr de telefon/fax 0(298)2-49-35

E-mail cultura.ato@mail.ru

Adresa de internet kultura-ge.md

Persoana de contact Хаджи Людмила; +37379476367

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)

Înterprinderea de stat

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

conform prevederilor  art. 4, valoarea estimata este mai 
mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Obiectul de achiziție Издательские услуги

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663592191124

Data publicării: 19/09/2022
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663592191124

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut —

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663592191124
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 01 din 28/09/2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire LEXON-PRIM S.R.L.

IDNO 1003600026561

Date de contact 

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

Republica Moldova,mun.Chișinău,str.Mircești 8/1,of.112; 
+37369904555; lexonprim2001@gmail.com; lexon.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, fără

TVA

1 Издательские услуги 79970000-4 шт. №51 от 
07.10.2022

521 428,00

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

2. Alte informații:

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

Nu□

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:lexonprim2001@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1659946164126  din 19 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hîncești
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa MD-3401, RM, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126
Număr de telefon/fax 068101202, 0 269 2-20-39/ 2-20-58
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact Lupașcu Simion
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)

Nu se aplica

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □

Obiectul de achiziție Echipament pentru dotarea Centrului Perinatologic al 
Spitalului Raional Hîncești (Ventilator pulmonar)

Anunțul de participare Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1659946164126
Data publicării: 08.08.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 21061234/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică +
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1659946164126 din 02 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „DataControl”
IDNO 1003600007935
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. N.Testimiteanu 17/6, tel. 
069131549,          e-mail: contact@datacontrol.md

Întreprindere mică sau mijlocie da □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Echipament pentru dotarea Cen-
trului Perinatologic al Spitalului 
Raional Hîncești (Ventilator pul-
monar)

33100000-1 1 buc nr. ocds-b3wdp1-
MD-1659946164126  

/91

29.09.2022

444 000,00

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

1. Alte informații:

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

Nu □        

        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 181/22AA din 24.10.2022   

          

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 princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea 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)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a acoperișului  edificiului CM 
Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani (re-
petat)

Anunțul de participare Nr.: -
Data transmiterii Invitațiilor de participare: 
16.09.2022
Link: -202224374 NFP

Criteriul de atribuire utilizat -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

-

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

 

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
385/22 din 04.10.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire ,,Alexidar Grup” SRL
IDNO 1012600031745
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2072, mun. Chișinău, com Băcioi, 
str. Garofiţei, 9 tel. 068559133, e-mail: 
alexidargrup@gmail.com 

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

Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic

Cod CPV Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
inclusiv TVA

1

Lucrări de reparație a aco-
perișului 
edificiului CM Rîșcani din 
str. Ștefan cel Mare, nr. 1, 
or. Rîșcani (repetat)

,, Alexidar 
Grup” SRL 45454000-4 Nr. 1122 din 

24.10.2022 2 194 806,51

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 180/22AA din 20.10.2022   

          

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 impli-
că o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei 
Servicii Publice, inclusiv a serviciilor de deservire și men-
tenanţă a sistemului de semnalizare pază, arhiva ASP, str. 
Mesager, nr. 5, mun. Chișinău  

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661855686454
Data publicării: 30.08.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661855686454?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
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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. 387/22 din 04.10.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire Î. S. „Servicii Pază a MAI”
IDNO 1010600043506
Date de contact 

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

MD-2012, str. Mitrolpolit Varlaam, 79 mun. Chiși-
nău, tel. 0 22 256256;                 

e-mail: secretariat@serviciipaza.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 ope-
ratorului econo-

mic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA, 
lei

1 Servicii de pază teh-
nică a oficiilor și edifi-
ciilor Agenţiei Servicii 
Publice, inclusiv a 
serviciilor de deservire 
și mentenanţă a siste-
mului de semnalizare 
pază, arhiva ASP, str. 
Mesager, nr. 5, mun. 
Chișinău  

Î. S. „Servicii 
Pază a MAI”

79713000-5

372 m2 Nr. 1114 din 
20.10.2022

6 181,86*

*Suma ofertei Prestatorului pentru 4 (patru) luni de prestare a Serviciilor constituie 9 955,20 lei, inclusiv TVA. Suma limită a Contractului 
conform ofertei Prestatorului, pentru perioada de prestare a serviciilor 17.10.2022-31.12.2022 constituie 6 181,86 lei, inclusiv TVA.

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:secretariat@serviciipaza.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 177/22AA din 18.10.2022   

       

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 princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Timbre (mărci poștale)

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1662366112926
Data publicării: 05.09.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662366112926?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
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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. 
370/22 din 23.09.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire ÎS „Poşta Moldovei”
IDNO 1002600023242
Date de contact 

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

MD-2012, str. Ştefan cel Mare, nr.134, 
mun. Chișinău, tel., 022251200

e-mail: anticamera@posta.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 bunuri-
lor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv 
TVA

1 Timbre (2,80 lei) ÎS „Poşta 
Moldovei”

22410000-7

 

30 000 
buc.

Nr. 1102 

din 
18.10.2022 84 000,00 

fără TVA

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
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Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md, 

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

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

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

Nr.       /22  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Autoritate centrală de achiziție

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661847565708
Data publicării: 30.08.2022 
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661847565708

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL Lukoil-Moldova

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

068301050

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 bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse petroliere 
pentru anul 2022

09200000-1 Conform 
anunțului

___/22 din 

____.____.2022

1 800 000,00

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 (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13 din 24.10.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
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 și de asistență socială.

 
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)

Suma estimată 2450000,00

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații capitale la Centrul de plasament 
temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. 
Bădiceni mun. Soroca

Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1647337866044
Data publicării: 16.03.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053253/  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647337866044
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053253/
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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. 18 din  14.07.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL POLIMER

IDNO 1004607002235

Date de contact 

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

Mun. Soroca, str.  D. Cantemir, 28

Tel.: 069211770

Email: polimer-md@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 

Lucrări de reparații 
capitale la Centrul de 
plasament temporar 
pentru persoane cu di-
zabilități (adulte), com. 
Bădiceni mun. Soroca

45400000-1 1 buc 34 din 
10.10.2022

2442395,23

TOTAL 2442395,23
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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 10.10.2022

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 princi-
pal 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/ acor-
dului-cadru

Bunuri R        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a sistemei de încălzire în cadrul Sec-
ției nr.10

Anunțul de participare
Nr.: 
Data publicării: 
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1662706832864

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut R
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

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: ---------
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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 30.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC „Climatec” SRL
IDNO 1005606002567
Date de contact 

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

str. Călușarilor, 29, mun. Orhei, Republica Mol-
dova

022 422-348, 069 165-610

climatec@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 con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 1

Lucrări de reparație a sistemei de încălzire 
în cadrul Secției nr. 10

45300000-0
conform 

devizului de 
cheltuieli

nr. 21063230/1

din 10.10.2022
935 030,40 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 R        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

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

Nr. 10         din_10.10.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Sitalul Raional Şoldănești

Localitate Or.Şoldănești

IDNO 1003606015521

Adresa Str.Păcii 24

Număr de telefon/fax 0 (272) 2 58 64

E-mail sr.soldanesti@ms.md

Adresa de internet srsoldanesti.md

Persoana de contact Bulai Maria

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 Procedura de negociere fără publicare

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

Autoritatea contractanta a aplicat la procedura de  negocie-
re fără publicare din motivul ca a aplicat de 2 ori la procedu-
ra de achizitie prin COP, însă licitația nu a avut loc. Nu a fost 
depusa nici o ofertă.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri X        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 
Link:  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: Nu
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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. 9 din 06.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire II Soltinschii Anna
IDNO 1014606001070
Date de contact 

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

Or.Soldanesti, str.Prieteniei 47, 

Tel.078764341, dsoltinschi@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Achiziționarea produselor alimen-
tare pentru bolnavii de TBC pentru 
septembrie – decembrie 2022

15800000-6 40/2022 NFP 
din

10.10.2022

132000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 19  din  24.10.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000473
Adresa MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 65A
Număr de telefon/fax 022-73-93-68
E-mail achizitii@igc.gov.md   
Adresa de internet www.carabinieri.gov.md
Persoana de contact Asea Indiuhova

Tel. 022-73-93-68, email:achizitii@igc.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)

Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate 
specializată a statului, cu statut militar, aflată în sub-
ordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misi-
unea de a apăra drepturile și libertăţile fundamentale 
ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menține-
re, asigurare și restabilire a ordinii publice, de preveni-
re și descoperire a infracţiunilor și contravenţiilor, de 
protecţie a obiectivelor de importanță deosebită, de 
prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a 
regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război.

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 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse petroliere

Anunțul de participare Nr.: 21064753

ID: ocds-b3wdp1-MD-1664453733613

Data publicării: 29.09.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664453733613?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 (întreprindere mare)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1

mailto:achizitii@igc.gov.md
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
20 din 11 octombrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS,,LUKOIL-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

tel.0 22 22-08-28; 21-12-25

email: dumitru.simonov@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       

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

Produse petroliere
1.1. Benzină A95 09100000-

0
14 831 lit. 79-BN din 

24.10.2022
350 000,00

1.2. Motorină EURO 5 13 477 lit. 350 000,00
Total lot 700 000,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 32 din 24 octombrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni

Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău

IDNO 1007601009990

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

Număr de telefon/fax 022326976

E-mail info@stauceni.md, 

Adresa de internet www.stauceni.md 

Persoana de contact Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Tipul autorității contractante 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 COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art.57 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor 

cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stău-
ceni mun. Chișinău (repetat)

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1664517857747
Data publicării: 30.09.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1664517857747?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

 

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664517857747
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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. 33 din 17 octombrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire MEDALMIR

IDNO 1014600019994

Date de contact 

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

062114444

medalmirsrl@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 bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de mă-

sură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Reabilitarea unui sector de drum 
din str.Trandafirilor cuprins între 
str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, 
com. Stăuceni mun. Chișinău

4520000-
9

Lucrări conform 
listei cu cantită-

țile de lucrări

156

24.10.2022 1 075 604,86

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 7  din_21.10.2022___

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Hîrbovăț
Localitate s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
IDNO 1007601011250
Adresa s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Număr de telefon/fax 0(265)72-425
E-mail primarhirbovat@gmail.com
Pagina web oficială www.hirbovat.md

Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  

Servicii □

	Lucrări □
Obiectul de achiziție Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat 

stradal- etapa finală- RMSI
Anunțul de participare Nr.: 21062308

Data publicării: 25 aug 2022, 
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062308/

ocds-b3wdp1-MD-1661441583493

Data publicării: 25 aug 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 □

http://www.hirbovat.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661441583493
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

	Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:3
De la operatori economici dintr-un alt stat:
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. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire FCI “Capital” SRL
IDNO 1003605002810
Date de contact 

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

069268304,

capital07@mail.ru

Igor Galciuc
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/servicii-
lor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Restabilirea și modernizarea 
sistemului de iluminat stra-
dal- etapa finală- RMSI

45200000-9 1 buc. Nr.6 din 
21.10.2022

1119523,65

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 □        

mailto:capital07@mail.ru
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


128

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 14.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Izbişte 

Localitate s.Izbişte

IDNO 1007601009587

Adresa s.Izbişte, rn.Criuleni

Număr de telefon/fax 060144777/ 024867238

E-mail primaria.izbiste@yahoo.com

Adresa de internet www.izbiste.md

Persoana de contact Plămădeală Ion
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)

Conform legislației

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Achiziționarea unui tractor de minim 89 cp.

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661776471008

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062466//

Data publicării: 29.08.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici 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
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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. 2 din 21.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Agropiese TGR Grup SRL
IDNO 1005600038722
Date de contact 

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

Mun. Chisinau, sos. Muncesti 271/7 /0-22-
503340/ tgr@agro.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 Achiziționarea unui tractor de 
minim 89 cp.

16700000-2 1 buc. 27 din 
04.10.22

450000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  79       din_24.10.2022__                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Școala Profesională 
Localitate satul Corbu, raionul Dondușeni
IDNO 1018620001506_
Adresa satul Corbu, raionul Dondușeni
Număr de telefon/fax 025142210
E-mail
Adresa de internet spcorbu@gmail.com
Persoana de contact 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri V
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Cărbune
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1663311725598

Data publicării: 16.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663311725598?tab=contract-notice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
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. _43___ din 14 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire TINCOMERT INVEST SRL
IDNO 1021600008549
Date de contact 

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

Or. Ocnița

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 lu-
crărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Cărbune 13-25mm 09200000-1 24
tone

19 din 
10.10.2022

239756,40

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 21 octombrie 2022                  

1. 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/fax 022 822 237, 022 822 338 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md

Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publi-
că autonomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este 
asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □     

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Pachete software aferente securității informaționale
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662703671374

Data publicării: 09.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662703671374?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 mij-
locii: DA
De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
Pe cale electronică: DA

mailto:achizitii.contracte@bnm.md
mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662703671374
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662703671374?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662703671374?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 11 octombrie 2022, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire 1. RTS ONE SRL (1018600009979)
2. XONTECH SYSTEMS SRL (1018600044509)
3. ÎCS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL 
(1010600010328)
4. BTS PRO SRL (1008600061565)

Date de contact

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

1. MD-2005, mun. Chișinău, str.G.Bănulescu-Bodoni 
59/B, of.815, telefon: 022 101 777, email: sales@rts.one
2. MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 85, 
tel: 022 876 583, email: office@xontech.md
3. MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 85, 
tel: 022 210 208, email: office@rsd.md
4. MD-2069, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6/V, tel: 022 
870 140, email: office@bts.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/ser-
viciilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului

Suma, 
inclu-

siv 
TVA, 
MDL

1

Lot 1: Soluție de protecție, 
securitate, patch manage-
ment și disk encryption pen-
tru locurile de muncă 48760000-3 1 buc

25/204/2022-LD din

19.10.2022

(recepționat contractul 
semnat de contraparte 

21.10.2022)

543 600,00

2

Lot 2: Subscriere anuală 
pentru soluția de asigurare 
a accesului securizat la date 
de pe dispozitivele mobile

48730000-4 1 buc
25/203/2022-LD din

19.10.2022
400 644,00

3

Lot 3: Menținerea licențelor 
McAfee

48730000-4

1 serv

25/202/2022-LD din

19.10.2022
542 003,88

Lot 5: Soluție de înregistrare 
a sesiunilor de lucru ale utili-
zatorilor

1 buc

Lot 6: Servicii de asigurare 
a accesului la suport anual 
pentru soluția IBM Security 
Qradar

1 serv

mailto:sales@rts.one
mailto:office@xontech.md
mailto:office@rsd.md
mailto:office@bts.md
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4
Lot 4: Soluție de scanare la 
vulnerabilități 48219100-7 1 buc

25/201/2022-LD din

19.10.2022
309 554,28

Total: 1 795 802,16
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 (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 20 octombrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ocolina, raionul Soroca
Localitate Comuna Ocolina, raionul Soroca
IDNO 1007601001581
Adresa MD 3028, satul Ocolina, raionul Soroca
Număr de telefon/fax 023044238; 068243502
E-mail primaria_ocolina@hotmail.com 

ocolina.primaria@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Ceban Valentina, 068243502, primaria_ocolina@hot-

mail.com

ocolina.primaria@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 locală de nivelul I

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparații curente a unor porțiuni de drum 

din comuna Ocolina, raionul Soroca
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1663656876897

Data publicării: 20.09.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064053/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:primaria_ocolina@hotmail.com
mailto:ocolina.primaria@gmail.com
mailto:primaria_ocolina@hotmail.com
mailto:primaria_ocolina@hotmail.com
mailto:ocolina.primaria@gmail.com
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Nr. oferte primite Total: 4 (patru)
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. 2 din 05.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Damser Grup SRL

IDNO 1018607000285

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

mun.Soroca, str.Romaniței 10
tel:068555725

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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1

Servicii de reparații curente a 
unor porțiuni de drum din co-
muna Ocolina, raionul Soroca

45233142-6  conform 
devizului

Nr.22 din 
12.10.2022

326 717.38 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 achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

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

Nr. 127/22 din  20.10.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1021601000115
Adresa Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 268 809
E-mail diana.cucereanu@social.gov.md   
Adresa de internet www.social.gov.md 
Persoana de contact Diana Cucereanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

În temeiul art.56 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice, art.128 alin. (2) din HG nr.599 din 
12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizi-
țiile publice folosind procedura de negociere și pct.8 din Dispo-
ziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 
nr.18 din 28.04.2022 și pct. 5 din Dispoziția Comisiei pentru Situ-
ații Excepționale nr. 42 din 13.10.2022

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        Servicii        Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de asigurare a funcționalității Centrelor de plasa-
ment temporar pentru refugiați pentru luna august 2022

Anunțul de participare
Nr:   
Data publicării: 
Link-ul: 

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
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

mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
http://www.social.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.125/22 din 20.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Instituția Publică Universitatea Pedagocică de 
Statr „Ion Creangă” din Chișinău

IDNO 1007600035769
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 1

e-mail: contabilitate2021@mail.ru,  tel. 022 358 
586

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Lot 1. Serviciul de asigurare 
a funcționalității Centrului de 
plasament temporar pentru re-
fugiați

85320000-8 1 serviciu
114- 

NFPP din 
20.10.2022

95425,35

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 7 din 24 octombrie 2022        
 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

Tipul autorității: Autoritate administrativă;

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri R       

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.: 21064570

Data publicării: 27 septembrie 2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064570/ 
ocds-b3wdp1-MD-1664282812738

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

Licitație electronică R 

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: achizitii.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.7 din 10.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.C.S. ”LUKOIL-Moldova” S.R.L.
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

022211225

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □        Nu   R  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Benzină A-95 09132000-3 5125 89 din 
24.10.2022

266537,50
2. Motorină - Iarnă/Vară 09134200-9 5500

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

2. Alte informații:

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

Nu R        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr 36/1 din 17  octombrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Întreprindere Municipală

 
 
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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri    □     

Obiectul de achiziție Mobilier sportiv

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1- MD-1651580608535
Data publicării: 03.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:X
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. 36/1 din  13 iulie 2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ,,Tehnolider” SRL

IDNO 1004605005324
Date de contact 

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

 mun. Chișinău, str. M. Manole 9/8, A

Telefon: 069132896

E-mail: mig.damicom@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Mobilier sportiv, Masă 
de șah pentru exterior, 

inclusiv instalarea 

37500000-3 1 33-CA/22 din 
10.10.2022

577 777,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □     X   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr 20 din 18  octombrie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Întreprindere Municipală

 
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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri    □     

Obiectul de achiziție Complexe de joacă, inclusiv instalarea și 
amenajarea în zonele de agreement din sec-
torul Rîșcani

Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646656825347

Data publicării: 07.03.2021
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii:X
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. 20/1 din  26.05.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Alexgreen Concept” SRL

IDNO 1017600033283
Date de contact 

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

 MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12

Telefon: 069120288

E-mail: alexgreenconcept@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Complexe de joacă, 
inclusiv instalarea și 

amenajarea în zonele 
de agreement din sec-

torul Rîșcani 

37500000-3 1 30-CA/22

12.07.22

2 818 198,56

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

2. Alte informații:

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

Nu □     X   

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.78  din 26.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări □ x 

Obiectul de achiziție Lucrărilor de instalare a sistemului de irigare 
automatizată în spațiile verzi din sectoarele 
Ciocana și Buiucani

Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660306060573

Data publicării: 12.008.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660306060573

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □x

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ x
Nr. oferte primite Total:3

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660306060573
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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. 78  din 07 septembrie  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

1.

Denumire S.R.L. „BENESTAR TRADE”

IDNO 1018606000886

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

 bd. Mircea cel Bătrin 35/B, of.5
mun. Chișinău
 Tel 069113303
e-mail: grosu.iurie72@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

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

Da □       Nu □ x      

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □  x 
 

Lotul atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de instalare a sistemu-
lui de irigare automatizată în 
spațiile verzi din sectoarele 
Ciocana și Buiucani

 45200000-9 1,00 53-CA/22 din 

22 septembrie   2022

1 361 699,52

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

2. Alte informații:

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

Nu □     x   

Da □        

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

Nu □      x  

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

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

Nr. 32  din  21.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

--

 
 
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 prea-
labilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

servicii

Obiectul de achiziție Servicii de elaborare a SIA „E-Permis”

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: 25 august 2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062247/ 
ocds-b3wdp1-MD-1661411926245

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total:3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 51 din 20.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire NET IT PULS SRL
IDNO 1012600017309
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chișinău, str. str. Albisoara, 
42/1

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da X       Nu □

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Servicii de elaborare a 

SIA „E-Permis”
48600000-4 1 buc.

144 din 
30.09.2022 599 988,00

           Total 599 988,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 31 din  20.10.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

--

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

bunuri

Obiectul de achiziție Mijloace de transport

Anunțul de participare Nr: --
Data publicării: 29 august 2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062478/ 
ocds-b3wdp1-MD-1661779291311

Criteriul de atribuire utilizat Preţul cel mai scăzut  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 50 din 13.09.2022 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)

R.Moldova, mun.Chișinău, str. str. Petricani,17

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Mijloace de transport 34100000-8 3 buc. 142 din 
20.09.2022 710 190,00

           Total 710 190,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1647950888051-1 din 19.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 212296

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de 
execuție pentru construcția drumului de ocolire a or. 
Cimișlia.

Cod CPV 71300000-1
Valoarea estimată a achiziției 3 896 283,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647950888051

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647950888051?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 22.03.2022
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Programul privind repartizarea mijloacelor fondului 
rutier pentru drumuri publice naționale 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

03.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Universinj”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06-15/167

Data: 18.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 896 278,00

Inclusiv TVA: 4 675 533,60

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 31 octombrie 2022  
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ presta-
re  □

http://www.mtender.gov.md
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Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 
76 (7)]

Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

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

-

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal  din 27.09.2022,  grupul de lucru tehnic în componența :                          

- Andrei Ermurachi, șef Direcția implementare proiecte a Î.S.„ASD” 

- Petru Saracuța, șef Serviciul planificări proiectări și devize al Î.S.„ASD”

- Valeriu Severin,  director S.R.L. „Universinj”, 

a examinat, situația creată în perioada de elaborare a proiectului de execuție ”Servicii de proiectare pentru elaborarea de-
taliilor de execuție pentru construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia” și a constatat următoarele:

- întreprinderea de proiectare S.R.L. „Universinj” a repartizat executarea studiului geologic pentru perioada de vară, însă 
în această perioadă pe terenurile agricole private se aflau culturi, proprietarii cărora urmau să-și adune recolta. Astfel, s-a 
convenit ca studiile geologice să se execute după recoltarea culturilor agricole, ca inginerii geologi să aibă posibilitate și 
accesul de a efectua studiile în locurile desemnate, fără a distruge recoltele.

Luând în considerație cele expuse mai sus, se propune întocmirea unui acord adițional în scopul prelungirii termenului de 
predare a documentației de proiect pentru I-a etapă până la data de 31.10.2022 și pentru a II-a etapă până la 15.12.2022.

       

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), dar 
și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține 
de modificarea termenului de execuție, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea termenului de execuție. 

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional nr. 1 din 
19.10.2022  privind modificarea termenului de execuție a contractului.

Denumirea operatorului 
economic

Modificările contractului
Termen de execuție inițial Termen de execuție modificat 

SRL „Universinj” I-a etapă - 15 septembrie 2022

a II-a etapă - 31 octombrie 2022

I-a etapa - 31 octombrie 2022

a II-a etapă - 15 decembrie 2022
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 1  din 25.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație Deschisă 
Obiectul achiziției Utilaj tehnologic pentru Spălătorie (REPETAT) 3
Cod CPV 42900000-5 - Diverse utilaje de uz general şi special
Valoarea estimată a achiziției 190 000 MDL

Nr. / link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md) 

ocds-b3wdp1-MD-1653892140371 / 21057324
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653892140371?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 30 mai 2022, 9:29
Data depunerii ofertelor  20 iun 2022, 8:30
Date și referințele publicărilor anterioare în JO al UE 
privind proiectele la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale UE Nu

Sursa de finanțare Buget CNAM
Nr. / data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție 1 / 07.07.2022

Denumirea operatorului economic Inoxplus 
Nr. / data contractului de achiziție 510 / 14.07.2022

Valoarea contractului de achiziție
fără TVA: 178 955,49 

incl. TVA: 214 746,57

Termen de execuție la comandă, după necesităţi, în decurs de 60 zile.
Termen de valabilitate 31.12.2022

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

Tipul modificărilor Rezoluțiunea contractului 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653892140371
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653892140371?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653892140371?tab=contract-notice
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Temeiul juridic

- pct.pct. 7, 8  din contractul nr. 510 din 14.07.2022; 

- Regulament privind activitatea grupului de lucru în 
domeniul achizițiilor publice, aprobat prin HG nr.10 din 
20.01.21

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publi-
ce (după caz)

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)

      În urma procedurii de achiziție publică LD ocds-b3wdp1-MD-1653892140371 / 21057324 din 20.06.2022 privind 
achiziționarea «Utilaj tehnologic pentru Spălătorie (REPETAT) 3» pentru necesitățile IMSP Institutul de Medicină Ur-
gentă, a fost încheiat cu SRL «Inoxplus» contractul nr.510 din 14.07.2022, după cum urmează: 

Nr. 
lot Denumire lot Model articol Parametrii U/M Cant Preţ f/TVA Preţ cu TVA Suma f/TVA Suma cu TVA Producător

1

Mașină de 
călcare 
(каландр 
гладильный)

VLRI55200

 Lungimea arborelui  - 2000 
mm 
- Diametrul arborelui  - 550 mm 
- Putere nominală 27 kwt  
380/50Hz 
- Lățime 1300 mm 
- Lungime  2750 mm 
- Înălțime 1500 mm 
- Tensiune - 380vt. 

Termen de garanție: 24 luni 
de la punerea în funcțiune a 
utilajului.

buc 1 178 
955,49 214 746,57 178 955,49 214 746,57 Vital, Turcia

178 955,49 214 746,57

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

     Prin înștiințarea din 09.09.2022, Furnizorul SRL «Inoxplus» informează  despre importul și disponibilitatea livrării 
bunului contractat, însă la inspecția traseului de livrare la fața locului s-a depistat că intrarea principală și intermedia-
ră au lățime mai mică (1,13-1,17m) decât a utilajului conform contractului (1.3m, dar fără cutie 1,2m).

     Potrivit Notei informative de la șef Serviciul spălătorie, ușile, pregătite pentru montare și demontarea utilajului 
(mașină de călcare), sunt mici și nepotrivite pentru dimensiunile mari ale bunului contractat.

     Reieșind din cele expuse și în conformitate cu pct.7, 8 ale contractului sus-menționat și Regulamentul privind 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin HG nr.10 din 20.01.21, se rezoluționează 
contractul nr.510 din 14.07.2022 privind achiziționarea «Utilaj tehnologic pentru Spălătorie (REPETAT) 3».

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional privind rezoluțiunea contractului de achiziție nr.510 din 14.07.2022.

Operator econo-
mic

Întreprinderea cu capital: 
autohton/mixt/asociere/

străin

Nr. / data acordului adi-
țional

Valoarea modificărilor (după caz)

fără TVA incl. TVA

SRL «Inoxplus» Capital autohton 1 / 25.10.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653892140371
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  21059296 din 10.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Pavel Slonina, tel.022403697

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă
Obiectul achiziției Necesități de reagenți și consumabile de laborator 

sisteme închise pentru anul 2022 etapa II
Cod CPV 33000000-0
Valoarea estimată a achiziției 2.075.160,18
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656654603070

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059296/

Data publicării anunțului de participare 01.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 180/22 din 18.07.2022

Denumirea operatorului economic 1.Echipamed plus SRL 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 1. 06-167/22 din 09.08.2022  
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Inclusiv TVA:  

1. 196 404,00
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la 
solicitare

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

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează cu (inclusiv TVA): 

1. 4 134,00

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

- 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Echipamed plus SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 2.3 Soluţie pentru calibrare 1, 200 ml cantitatea de 8 flacoane, 
se propune majorarea cu 1 flacon (ceea ce constituie 15%).

Suma totală a contractului până la modificare – 196 404,00 lei, suma totală a contractului  după majorarea 200 718,00 
lei (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu majorarea numărului de investigațiilor de laborator se determină necesitatea majorării cantităților 
contractate inițial, astfel încît să fie asigurate secțiile medicale cu spectru de investigații solicitate.  

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.238/22 din 05.10.2022 
a fost încheiat următorul acord privind majorarea Contractului:

1. Echipamed plus SRL  Acord adițional Nr. 1

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

Echipamed plus SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 10.10.2022 3 595,00 4 134,00

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



158

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21054656/01 din 07.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Băcioi
Localitate Comuna Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Comuna Băcioi, str. Independenței 125
Număr de telefon 022383525
Număr de fax 022383525
E-mail oficial primaria.bacioi2011@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Țonu Maria

022381255

mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a sălii de festivități din cadrul IP LT 
„Grigore Vieru” din com. Băcioi, s. Băcioi

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 201 610,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1649327665289
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21054656/

Data publicării anunțului de participare 07.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

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

28.04.2022

Denumirea operatorului economic „Luxgaz” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 81
Data: 05.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 927 125,54
Inclusiv TVA: 1 112 550,65

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 120 zile

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

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

http://www.mtender.gov.md
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Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Preţul lucrărilor se majorează cu 5,15 %, echivalentul a 57325,96 

lei

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

Nu este cazul

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)

Lucrările de reparație a sălii de festivități din cadrul IP LT „Grigore Vieru” din com. Băcioi, s. Băcioi, achiziţionate 
prin COP nr. MD-1649327665289 urmau a fi executate în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli identificat și 
selectat de grupul de lucru și verificat în modul stabilit de lege, înaintat de Primăria com. Băcioi în documentaţia 
de atribuire. Însă, după constatarea necesităţii efectuării unor lucrări suplimentare şi modificarea achiziţiei, volumul 
lucrărilor stabilite iniţial se măreşte, conform actului de constatare (diriginte, responsabil tehnic și beneficiar) precum 
și devizului aprobat de Primarul com. Băcioi, în sumă de 57 325,96 lei.

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

Pe perioada executării lucrărilor de reparație a sălii de festivități din cadrul IP LT „Grigore Vieru” din com. Băcioi, s. Băcioi, 
conform contractului de antrepriză nr. 81 din 05.05.2022, s-a depistat faptul că pereții ce trebuie tencuiți sunt cu 
denivelări mari, fapt ce duce la necesitatea de a tencui suplimentar cu amestec uscat pe bază de ipsos. În rezultat, s-a 
luat decizia de a aplica un strat de tencuire cu grosimea de 5 mm pentru egalizarea (îndreptarea)  suprafeței. La fel, s-a 
decis de a modifica ușa de la intrare, din material PVC în MDF - 3.09 m2. De asemnenea, este necesar de a efectua și 
următoarele procese de lucru: demontarea tablourilor electrice cu masa metalică, sau mase plastice pentru apartament 
- 1 buc., montarea tablourilor de distribuție format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate – 1  buc., demolarea 
betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimea până la 15 cm – 0.1 m3, demontarea tuburilor 
și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100mm – 1 buc., țeva din material plastic 
pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 
110 mm – 0.7m., Piesă de legătură din material plastic, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm 
(cot 45 gr) – 2 buc. Toate aceste lucrări nu au fost incluse în caietul de sarcini inițial.

În consecinţă Grupul de lucru consideră necesar de a majora contractul de antrepriză nr. 81 din 05.05.2022 cu 
57 325,96  lei, ceea ce constituie 5,15 % din valoarea contractului de achiziţie prenotat, conform devizului aprobat.

Lucrările menționate supra, în privința lucrărilor de reparație a sălii de festivități din cadrul IP LT „Grigore 
Vieru” din com. Băcioi, s. Băcioi, sunt tehnic și tehnologic legate unele de altele și constituie un tot întreg, 
necesare pentru buna executare a proiectului demarat. 

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 81  din 
05.05.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 57 325,96 lei.

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

„Luxgaz” SRL 1 07.10.2022 47 771,63 57 325,96
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 07.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 10076010096025
Adresa Str. Teilor, 10
Număr de telefon 022 76 75 75
Număr de fax 022 76 75 75
E-mail pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială www.botanica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ionaș Natalia; tel: 060688775; nionash@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă X 
Obiectul achiziției Amenajarea terenurilor municipal de utilitate publică 

nr. cad. 0100110.69 și 0100110.73 situat în mun. Chi-
șinău, sect. Botanica, str. Sarmizegetusa, intersecție 
cu bd. Decebal

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 10 865 616,66 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-1637339467488
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637339467488?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 19.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu X

Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat X

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

07.02.2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic ÎM „Ancaro-S.V.” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 38

Data: 28.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9 235 902,27

Inclusiv TVA: 11 083 083,24
Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 31.12.2023

II. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  X

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7), pct. 1) și 2) din Legea 131/2015 privind achizițiile 
publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 12 355 491,69
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

Denumirea lucrărilor de construcție:

1. Hidroizolarea pereților de sprijin:

- Este necesar de a mări suprafața hidroizolării pereților din motivul care nu a putut fi 
prevăzut inițial și anume: depistarea apelor pluviale la suprafață și concomitent majorarea volumelor de umplutură 
de pământ. Este obligatoriu de a aplica stratul de hidroizolare din motivul respectării procesului tehnologic.

2. Stratul de egalizare sub pereții de sprijin:

- În momentul efectuării lucrărilor de excavare pentru pregătirea terenului la con-
strucția pereților de sprijin s-a constatat necesitatea efectuării unui strat de egalizare din motivul că este necesar 
de respectat procesul tehnologic pentru așa tip de lucrări, tot odată solul s-a dovedit a fi cu hidroscopicitate mărită, 
cauza posibilă prezența apelor pluviale la suprafață.

3. Umplutură de pământ a spațiilor verzi:

- În urma efectuării lucrărilor de terasament, excavării straturilor sistemului rutier exis-
tent și stabilirii cotelor pe verticală în vederea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi (gazon), a apărut necesitatea 
majorării volumului de umplutură de pământ. Acest fapt se datorează diferenței de nivelul cotelor, respectiv volu-
mul de umplutură de pământ s-a majorat. 

4. Tăierea asfaltului:

- La etapa efectuării lucrărilor de demontare a bordurilor asfaltul existent de pe par-
tea carosabilă se rupea în bucăți pe suprafețe mari. Astfel în vederea protejării asfaltului existent și neadmiterea 
deteriorării părții carosabile a fost luată decizia aplicării tăierii asfaltului la o distanță de 10 cm pe toată lungimea 
bordurilor. În cazul în care nu s-ar fi aplicat această procedură de tăiere partea carosabilă ar fi putut deteriorată grav 
și ar aduce un prejudiciu cu mul mai mare bugetului municipal. Includerea tăierii asfaltului constituie lucrarea care 
nu putea fi prevăzută și acest fapt s-a constatat după demontarea primelor borduri. Suprafața betonului în care au 
fost montate bordurile vechi se extinde sub straturile de asfalt a părții carosabile, dar starea asfaltului nu a permis 
demontarea bordurilor fără deteriorarea carosabilului.

5. Parcarea de pe bd. Decebal și montarea bordurii:

- În urma ședințelor de șantier s-a constatat necesitatea modificării de proiect care au 
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fost efectuate în baza solicitărilor locuitorilor din preajmă scuarului și respectării procesului tehnologic. În acest sens 
constatăm lucrare de amenajare a straturilor de fundație a parcării și montării bordurilor ca lucrare suplimentară din 
imposibilitatea separării lor cu obiectivul principal în construcție. Astfel bordurile trotuarului prevăzut reconstrucției 
și a parcării sunt comune, cotele carosabilului și a parcării sunt la același nivel și urmează a fi construite la nivele 
bine raportate cu scuarul, parțial parcarea se suprapune pe terenul obiectivului și este imposibil de efectuat 
recepția finală fără a efectua lucrările date. În consecință se constată ca aceste lucrări sunt strict necesare finalizării 
construcției obiectivului. 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificările ce intenționează a fi operate nu modifică echilibrul economic și nu introduc condiții ce ar fi permis 
selectarea sau atragerea altor candidați la procedura de licitație pe motiv că nu se schimbă materialele utilizate, 
esența sau conceptul proiectului rămân aceleași, se introduc lucrări noi ce nu pot fi separate tehnologic. Tot odată 
este de menționat că criteriul de selecție în cadrul procedurii a fost ”cel mai mic pret”, dar cuantificarea monetară 
a clasamentului între locul 1 și 2 a constituit 638 mii lei, fapt ce compensează cu rezervă eventualele diferențe de 
preț între oferte prezentate la procedură, în cazul în care aceste modificări ar fi fost incluse în procedura de atribuire 
inițială.

Astfel se consideră necesară achiziţionarea de la Antreprenor a unor lucrări suplimentare și celor neprevăzute, care 
nu au fost incluse în proiectul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru finalizarea obiectivului și asigurarea 
calității lucrărilor executate. Tot odată constatăm imposibilitatea schimbării contractului pe motiv că lucrările sunt 
legate între ele conform procesului tehnologic, sunt parte componentă a aceluiași proiect și este imposibilă efectu-
area recepției finale și exploatarea obiectivului pe viitor.

IV. Rezultatele examinării:

A încheia Acord Adițional nr. 1/113 din data: 07.10.2022 în sensul ajustării contractului de antrepriză nr. 38 
din 28.02.2022 prin majorarea valorii contractului în mărime de 1 272 408,45 lei, ceea ce constituie 11,48% 
din valoarea contractului inițial.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎM „Ancaro-S.V.” SRL 20.07.2022 1 060 340,37 1 272 408,45
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 05.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cantemir
Localitate Or. Cantemir
IDNO 1007601007125
Adresa Str. Trandafirilor 2, et.3
Număr de telefon 027323098
Număr de fax -
E-mail oficial primaria.cantemir@gmail.com
Adresa de internet primariacantemir.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Puică Tatiana, 078308494, puicatatiana@gmail.com 

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate RCererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: [Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri R  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru grădinițele nr. 1 și nr. 2 din or. Can-
temir pentru prima jumătate a anului 2022

Cod CPV 15800000-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă)

-

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1637566832144 din 03.12.2021

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637566832144?tab=contract-notice 

Data publicării:  22.11.2021

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a 
autorității contractante

R Da  □ Nu

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/achizitii-
publice-458/planuri-de-achizitii 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: N/A

Link-ul: N/A

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție RLicitație electronică   
□Catalog electronic

Sursa de finanțare RBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; 
□Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 393 118,70
 

mailto:puicatatiana@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637566832144
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637566832144?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637566832144?tab=contract-notice
http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/achizitii-publice-458/planuri-de-achizitii
http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/achizitii-publice-458/planuri-de-achizitii
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Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri R     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

13.12.2021

Denumirea operatorului economic SA ”Fabrica de unt din Florești”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 188

Data: 21.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 154 496,10

Inclusiv TVA: 169 153,20
Denumirea operatorului economic SRL ”Telemar”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 191

Data: 21.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 25 620,00
Inclusiv TVA: 30 744,00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Lovis Angro”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 189

Data: 21.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 37 779,28
Inclusiv TVA: 44 110,72

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  £

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, alin. (5), Legea 131/2015
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 pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante



165

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

SA „Fabrica de unt din Florești”
Înainte de modificare:

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în 
lei moldoveneşti şi constituie: 169 153 (una sută șaizeci și nouă 
mii una sută cincizeci și trei) lei, 20 bani MD.

După modificare:

Suma contractului se micșorează cu suma de: 26 950 
(douăzeci și șase mii nouă sute cincizeci) lei,14 bani.

SRL „Lovis Angro”
Înainte de modificare:

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în 
lei moldoveneşti şi constituie: 44 110 (patruzeci și patru mii una 
sută zece) lei, 72 bani MD.

După modificare:

Suma contractului se micșorează cu suma de: 8 638 
(opt mii șase sute treizeci și opt) lei,02 bani.

SRL ”Telemar”
Înainte de modificare:

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în 
lei moldoveneşti şi constituie: 30 744 (treizeci mii șapte sute pa-
truzeci și patru) lei,  MD.

După modificare:

Suma contractului se micșorează cu suma de: 2 520 
(două mii cinci sute douăzeci) lei MD.

 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza frecvenței reduse a copiilor suma contractului nu a fost executată sută la sută. Pentru a elibera soldul rămas 
este necesară micșorarea sumei neexecutate.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru:  nr. 23 din 05.10.2022 s-a 
decis micșorarea contractelor sus menționate.

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA ”Fabrica de unt din Flo-
rești” 

134 05.10.2022 - 22 458,45 lei - 26 950,14 lei 

SRL ”Telemar” 136 05.10.2022 - 2 100,00 lei -2 520,00 lei 
SRL ”Lovis Angro” 135 05.10.2022 - 7 198,35 lei - 8 638,02 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

                                              Nr. 08/2021-2 din 05.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun.Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon/ fax 0(237) 23630
E-mail oficial consiliulraional@crstraseni.md
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Irina Calmîș, 023727904, achizitii.straseni@mail.ru

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu 

gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spit-
alul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 559 759,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1630581833582
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1630581833582?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget CNAM □ 

Buget de stat R    
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

08/2021 din 04.10.2021

Denumirea operatorului economic asociația SRL ,,AM Sisteme” & ,,Darnic Gaz” SA

http://www.crstraseni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630581833582
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 08/2021 
Data: 07.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 696 957,57
Inclusiv TVA: 5 636 349,08

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 180 zile

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

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului

Prelungirea termenului de execuție
Temeiul juridic În temeiul art. 76, al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 

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

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 01 din 08.06.2022 – prelungirea ter-
menului de execuție

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

            Contractul de antrepriză nr. 08/2021 din 07.10.2021 privind ,,Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare 
cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni”, în 
valoare de 5 636 349,08 lei inclusiv TVA, încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Bene-
ficiar şi asociația SRL ,,AM Sisteme” & ,,Darnic Gaz” SA, în calitate de antreprenor.

      În urma constatăriilor, se propune de majorat valoarea contractului sus menționat cu 844905,64 lei inclusiv TVA, 
valoarea lucrărilor adăugătoare și prelungirea termenului de execuție pîna la data de 30.09.2022.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

    Prin scrisoare nr. 312 din 14.04.2022, Aparatul președintelui raionului Strășeni a solicitat antreprenorul general SRL 
,,AM-Sisteme”, să soluționeze împreună cu proiectantul și responsabilul tehnic toate neclaritățile apărute la obiectul 
privind ,,Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spit-
alul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” și să prezinte documentele justificative referitor la lucrările 
adăugătoare depistate pe parcursul execuției lucrărilor.

    Prin scrisoare nr. 62/1 din 27.04.2022, antreprenorul general SRL ,,AM-Sisteme prezintă documente justificative act 
de constatare nr. 1/15.02.2022, act de constatare nr. 2-29.03.2022.

   Prin urmare, Comisia instituită prin Dispoziția președintelui nr. 44 din 06.06.2022 a examinat documente prezentate 
de către antreprenorul general SRL ,,AM-Sisteme”, în urma examinării cu ieșire la fața locului a fost întocmit Proce-
sul-verbal nr. 01/C din 07.06.2022 și a constatat următoarele:

1. La moment lucrările la obiectul ,,Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția 
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” în proporție de 79% sunt exe-
cutate în baza proiectului de execuție nr. 5-08-2019-SAC.

2. Antreprenorul general SRL ,,AM-Sisteme” a depistat lucrări agăugătoare parvenite pe parcursul execuției lu-
crărilor, care nu au fost prevăzute în documentația de execuție și anume:

a) S-a depistat  că înălțimea la ferma metalică a coșului de fum este de 7.30 m deasupra cotei 0, iar înălțimea 
indicată în compartimentul Soluții Mecanice este de 15 m cu execuția din elemente prefabricate cu lungimea de 1m, 
fapt ce pune sub risc stabilirea celor 8m deasupra fermei metalice și anume rezistența la vînt. Deasemenea a fost 
omisă executarea fundației fermei metalice (act de constatare nr. 1/15.02.2022). Din acest motiv s-a decis modificarea 
fermei metalice și executarea fundației acesteia. 
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b) Lucrările agăugătoare ce ține de reparația și dotarea cu echipamentul necesar a punctelor termice (act de 
constatare nr. 2-29.03.2022). Aceste lucrări de construcție montaj au fost examinate de către responsabil tehnic și 
coordonate cu proiectantul, înscrise în cartea tehnică și confirmată prin nota informativă nr. 03/C din 06.05.2022.

3. De asemenea, comisia  s-a expus referitor la starea tehnică a rețelelor termice exteriore existente, în urma exa-
minării acestora s-a constatat că acestea sunt într-o stare de degradare avansată și nu pot fi utilizate cu cazangeria 
nou construită pe gaza naturale (din motivul ineficienței termice și pot deteriora și utilajul nou a cazangeriei pe gaze 
naturale). Din acest motiv necesită o reparație capitală acestor rețele termice care va satisface toate cerințele tehnice 
necesare pentru o bună funcționare cu cazangeria nouă pe gaza naturale și punctele termice care se vor instala în 
toate blocurile instituției.

 În acest sent, s-au întocmit devizele la volumele de lucrări adăugătoarea care urmează a fi incluse în deviz general.

     Totodată, menționăm că prin acordul adițional nr. 01 din 08.06.2022 la contractul de antrepriză nr. 08/2021 din 
07.10.2021 privind ,,Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară 
Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” a fost prelungit termenul de execuție pînă la 
data de 31.07.2022 în legătură cu constatarea lucrărilor adăugătoare. Ținând cont faptul că acordul adițional cu privi-
re la lucrărilor adăugătoare parvenite nu au fost aprobate pînă la momentul de fătă, antreprenorul se afla în imposi-
bilitatea executării lucrărilor și finalizarea calitativă a obiectului. În acest sens devine necesară prelungirea repetată a 
termenul de execuție pînă la data de 30.09.2022.    

     Reieșind din cele menționate supra, ca rezultat al situației constatate, ținând cont de necesitatea stringentă de 
reparație capitală a rețelelor termice exteriore existente, pentru finalizarea calitativă a lucrărilor de construcție, darea 
în exploatare a obiectului și punerea în funcțiune iar ulterior exploatatrea după necesități a cazangeriei și rețelelor 
de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalul raional Strășeni pîna la sezonul rece a anului curent, este necesar de 
executat lucrările adăugătoare parvenite de către antreprenorul general SRL ,,AM-Sisteme, în valoare de 844 905,64 
lei inclusiv TVA, precum și prelungirea termenului de execuție pînă la data de 30.09.2022    

IV. Rezultatele examinării: 

      În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului nr. 08/2021-2 din 05.08.2022 a fost încheiat acord 
adiţional nr. 2 din 05.08.2022 privind prelungirea termenului de execuție pînă la data de 30.09.2022 și modifica-
rea prevederilor pct. 3.1 al contractului de antrepriză nr. 08/2021 din 07.10.2021 privind ,,Construcția cazangeriei și 
rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 
11/1, mun. S trășeni”, prin majorarea cu:

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

asociația 

SRL ,,AM Sisteme” & 
,,Darnic Gaz” SA

Cu capital autoh-
ton

02 05.08.2022 704088.03 
lei

844905,64 lei

 
 
Valoarea inițială a contractului – 5 636 349,08 lei inclusiv TVA.

Valoarea contractului după modificare – 6 481 254,72 lei, inclusiv TVA



169

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21055827 din 10.10.2022

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) 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 CAD-

RUL 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 portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Achizitii.md ID 21055827

MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1651225131953
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21055827/ 

Data publicării anunțului de participare 29.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

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

07.06.2022

Denumirea operatorului economic IMAP Liceist

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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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. a),b), c) legea 131 privind achi-

ziții 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 con-
tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea acestora]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 conformitate cu procedura LD nr. 21055827 a fost preconizată alimentarea copiilor la TO ”Poieniţa Veselă” în număr 
de 550 de copii, dar din cauza numărului mare de solicitări de foi pentru tabără de odihnă de facto de servicii sau 
beneficiat un număr de copii mai mare, fapt ce nu a putut fi prevăzut de către DETS sectorul Botanica la momentul 
inițierii procedurii deoarece de repartizarea foilor se ocupa DGETS astfel DETS sectorul Botanica nu a putut să limiteze 
număr de copii care va beneficia de servicii de alimentație în cadrul taberelor de odihnă. Astfel în fiecare tură a fost 
admis un număr de copii mai mare de cât a fost preconizat:

În turul II s-a alimentat 160 copii x130 lei x 12 zile = 49600.00

În turul III s-a alimentat 182 copii x 130 lei x 12 zile = 283920.00
În turul IV s-a alimentat 241 copii x 130 lei x 12 zile = 375960.00
În turul V s-a alimentat 49 copii x 130 lei x 12 zile = 76440.00 
Total număr de copii 632 x 130 lei x 12 zile = 985 920.00  
În urma majorării numărului de copii care au beneficiat de servicii de alimentației pe sezonul estival anul 2022 în ca-
drul TO Poinița Veselă și TO Alunelul, este necesar de a majora suma contractului pentru achitarea serviciilor prestate 
de către operator economic.
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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

Denumire ope-
rator 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/acordului-cadru

Nr. 17/22 din 07.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
Localitate Mun.Chișinău or.Sîngera 
IDNO 1007601010596
Adresa Or.Sîngera str.31 August nr.22
Număr de telefon 022 41-30-41
Număr de fax 022 41 -30-69
E-mail oficial contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rusu Cristina, 067431310

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a unui scuar/parc, din s.Dobrogea, munic-
ipiul Chișinău. Construcția și instalarea unui teren de joaca pentru 
copii, s Dobrogea, în interiorul scuarului/parcului.

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 615 182
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1652354963937

Data publicării anunțului de participare 12.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.05.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652354963937


173

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Denumirea operatorului economic Ideal Crisluci SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 77/22

Data: 11.07.21
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1094972.01

Inclusiv TVA: 1313966.02
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  □
Temeiul juridic Pct.35 HG nr.667 din 27.06.2020

Legea 131 din 07.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majoreaza suma contractului
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

                     În urma COP s-a achiziționat “Lucrări de construcție a unui scuar/parc, din s. Dobrogea, muni-
cipiul Chișinău. Construcția și instalarea unui teren de joaca pentru copii, s Dobrogea, în interiorul scuarului/
parculu”, în timpul executării lucrărilor de decapare a trotuarelor vechi din asfalt, s-a depistat că sub terenul 
unde urmează să fie construit scuarul inclusiv pe teritoriul unde urmează a fi plantați copaci și gazon, erau  
fundații din beton a unor construcții vechi , care cu timpul au fost acoperite de pamint. Pentru a executa lucră-
rile de construcție a scuarului ( gazon, copaci, plante) conform proiectului, este necesar de a demola și extra-
ge din pămînt pietrele și betoanele din care a fost construită temelia construcțiilor, iar golurile, acoperite cu 
pămînt fertil. Prin urmare pentru a finisa lucrările deja începute este nevoie de a majora suma contractului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

          În urma COP s-a achiziționat “Lucrări de construcție a unui scuar/parc, din s. Dobrogea, municipiul Chi-
șinău. Construcția și instalarea unui teren de joaca pentru copii, s Dobrogea, în interiorul scuarului/parculu”, 
în timpul executării lucrărilor de decapare a trotuarelor vechi din asfalt, s-a depistat că sub terenul unde ur-
mează să fie construit scuarul inclusiv pe teritoriul unde urmează a fi plantați copaci și gazon, erau  fundații 
din beton a unor construcții vechi , care cu timpul au fost acoperite de pamint. Pentru a executa lucrările de 
construcție a scuarului ( gazon, copaci, plante) conform proiectului, este necesar de a demola și extrage din 
pămînt pietrele și betoanele din care a fost construită temelia construcțiilor, iar golurile, acoperite cu pămînt 
fertil. Prin urmare pentru a finisa lucrările deja începute este nevoie de a majora suma contractului.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.17/22 din 07.10.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului.
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Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Ideal Crisluci SRL 97/22 07.10.2022 103877.24 124652.69

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. 5 din 30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Региональный спортивный лицей – интернат 
мун. Комрат

Localitate UTA Gagauzia, г. Комрат
IDNO 1018601000135
Adresa Or. Comrat, Str. Lenin, 40
Număr de telefon 0 (298) 2-72-54
Număr de fax 0 (298) 2-72-55
E-mail oficial sport_licei@mail.ru
Adresa de internet lisc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Хор Х.Х.

069136663
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 693 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1647867387316
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647867387316

Data publicării anunțului de participare 21.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri V     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu v    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat v     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

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

06.04.2022

Denumirea operatorului economic 1. Fabrica Oloi Pac SRL 

2. Iugintertrans SA

3. Chiupon SRL 

4. Sinteacova Svetlana II
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:   № 18/1-2022, 18/2-2022, 18/3-2022, 18/4-2022, 18/5-

2022

Data: 20.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

1. Fabrica Oloi Pac SRL – 106659,26 лей

2. Chiupon SRL –416023,06 лей

3. Sinteacova Svetlana II – 105930 лей 

4. Iugintertrans SA – 70906 лей

5. Chiupon SRL –39666 ,67 лей

Inclusiv TVA:

1. Fabrica Oloi Pac SRL – 115192 лей

6. Chiupon SRL –497241 лей

7. Sinteacova Svetlana II – 105930 лей 

8. Iugintertrans SA – 76591 лей

9. Chiupon SRL –47600 лей

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  v

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  v

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Закупка продуктов питания осуществляется для питания учащихся. 
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с командированием учащихся на большое количество спортивных соревнований, расходы по питанию 
ниже запланированных, следовательно, контракт не исполнен в полном объеме.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._5_din 29.09.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Fabrica Oloi Pac SRL № 1 30.09.2022 -41438,07 -46042,30
Chiupon SRL № 1 30.09.2022 -215627,10 -258752,53
Sinteacova Svetlana II № 1 30.09.2022 -35013,22 -35013,22 
Iugintertrans SA № 1 30.09.2022 Срок договора 31.10.2022

-37259,49 -41399,43
Chiupon SRL № 1 30.09.2022 -21952,00 -26342,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 91/22 din 10 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 Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Reparar-
ea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. 
Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructu-
rii publice și instituțiilor educaționale în zona de revi-
talizare din municipiul Bălți”

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 4 056 870 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647883258362
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647883258362?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 21 martie 2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647883258362?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647883258362?tab=contract-notice
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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 Uni-
unii 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. 206/22 din 26 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SA „Drumuri-Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:204/L

Data:10 mai 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 020 657,32 MDL

Inclusiv TVA: 4 824 788,78 MDL
Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2028
Termen de execuție 6 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 Regula-
mentului 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:

Lucrările la Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a 
mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona de revi-
talizare din municipiul Bălți” care rezultă din contractul nr. 204/L din 10 mai 2022 sunt de următoarele tipuri:

 

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt necesare de executat la acesta (strada Petru Zadnipru):

Din cauza lipsei de mentenanță, infrastructura rutieră pe strada Fedico (strada Petru Zadnipru – porțiunea de la stra-
da Kiev până la Instituția de Educație Timpurie Nr. 4, amplasată pe strada Fedico, 8) are un grad înalt de deteriorare și 
necesită intervenție urgentă. Din momentul dării în exploatare a porțiunii de drum, îmbrăcămintea rutieră din beton 
asfaltic a degradat în proporție de 90%. Pe suprafața carosabilă sunt prezente defecte de suprafață și defecte care 
atestă degradări structurale, făgașe, zone cu gropi, fisuri transversale și longitudinale și crăpături izolate. Defectele 
identificate împiedică circulația rutieră și pietonală în siguranță, în special în perioada rece a anului sau în perioade 
cu precipitații înalte. Este de menționat faptul că, porțiunea de la strada Kiev până la Instituția de Educație Timpurie 
Nr. 4, deși nu este o porțiune cu trafic intens, are o importanță strategică pentru zona degradată/zona de revitalizare, 
având în vedere faptul că, strada este unicul acces rutier către Instituția de Educație Timpurie Nr. 4 și Întreprinderea 
Socială SRL ”CREDEM-ECO”. În calitate de argument principal, este necesar de a menționa faptul că în IET Nr. 4 anual 
sunt instituționalizați peste 250 copii. În aceeași ordine de idei, în cadrul Întreprinderii Sociale activează circa 20 
(douăzeci) persoane cu diferite dizabilități, inclusiv dizabilități locomotorii. Mai mult decât atât, porțiunea de la strada 
Kiev până la Instituția de Educație Timpurie Nr. 4 asigură accesul către intrarea centrală în Gimnaziul „A.I. Cuza”, actual-
mente neutilizată pe motivul stării avansate de degradare.

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt necesare de executat la acesta (Căi de acces str. Cahul):

Din cauza lipsei de mentenanță, infrastructura rutieră din curțile blocurilor de locuințe din strada Cahul (de la nr. 48B 
până la 54A) are un grad înalt de deteriorare și necesită intervenție urgentă. Din momentul dării în exploatare, curțile 
blocurilor de locuințe nu au beneficiat de intervenții capitale, iar în acest sens, îmbrăcămintea rutieră din beton 
asfaltic a degradat în proporție de 90%. Pe suprafața carosabilă sunt prezente defecte de suprafață și defecte care 
atestă degradări structurale, făgașe, zone cu gropi, fisuri transversale și longitudinale și crăpături izolate. Defectele 
identificate împiedică circulația rutieră și pietonală în siguranță, în special în perioada rece a anului sau în perioade cu 
precipitații înalte. Totodată, infrastructura degradată creează obstacole pentru accesul pompierilor, ambulanțelor și 
poliției. Blocurile locative din strada Cahul (de la nr. 48B până la 54A) constituie peste 75 % din fondul locativ-blocuri 
de locuințe cu 3-5 nivele din cadrul zonei degradate/zonei de revitalizare.
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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 prevăzute la etapa elaborării proiectului dar care nu sunt nece-
sare de a fi executate în cadrul contractului.

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 107 491,26 (o sută șapte mii, patru sute nouăzeci și unu lei, 26 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 4 717 297,52 lei (patru milioane, șapte sute șaptesprezece mii, două 
sute nouăzeci și șapte lei, 52 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

SA „Drumuri-Bălți” Cu capital autohton Nr. 1 10 octom-
brie 2022

Minus 89 576,05 
lei fără TVA

Micșorare con-
tract 

până la
3 931 081,27 lei 

fără TVA

Minus 107 
491,26 lei cu 

TVA
Micșorare con-

tract 
până la

4 717 297,52 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 21046509/3   din ”26„  octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Rezina 
Localitate orașului Rezina
IDNO 1007601006391
Adresa or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon 0254 221 41
Număr de fax 0254 228 44
E-mail oficial primaria-rezina@mail.ru
Adresa de internet primaria-rezina.md
Persoana de contact Valentina Vizitiu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitația publică (repetată)  V  

Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice 

pentru primaria orașului Rezina anul 2022
Cod CPV 65300000-6 
Valoarea estimată a achiziției 1 311 100,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636452176286
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636452176286?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 02.11.2021 BAP nr. 85
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 au fost 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii V     Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □

Alte surse: V  Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Data: “09”  decembrie 2021      

Denumirea operatorului economic S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord; 

adresa: MD – 3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. 
Strîi, 17/a; 

telefon: 062163420; 

e-mail: dc.sef@fee-nord.md
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 246  din 16 decembrie 2021; nr. înregistr. la Trezoreria 

2022-0000000001; 
Data: din ”10„ ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 255 824,00lei
Inclusiv TVA: 1 506 988,80 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.02.2022-31.12.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636452176286?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636452176286?tab=contract-notice
mailto:dc.sef@fee-nord.md


183

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  V

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin.(7), subpct. 2), 

lit. a),b) și c).

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

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Da (cu 82186.36lei, inclusiv TVA/68488.63 fără TVA)

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora]

Alte informații relevante Nu au fost

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

        În urma desfășurării procedurii Licitația publică (repetată)  Nr. ocds-b3wdp1-MD-1636452176286 din 30 noiembrie 
2021, a fost înregistrat contractul nr. 246 din 16.12.2021 cu operatorul economic S.A.”Furnizarea Energiei Electrice 
Nord”, obiectul achiziției fiind “Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 
2022”, în valoare de 1 506 988,80 lei inclusiv TVA. Conform  Specificației de preț la contract prevăzut Discount (Prețul 
unitar propus de 2,04 lei/Kw reprezintă pret reglementar de furnizare a energiei electrice aprobat prin Hotărîrea Consiliului 
de administrație al ANRE nr. 43 din 26 ianuarie 2021 și este valabil pînă la întrarea în vigoare a noul preț reglementat 
aprobat prin     Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE.)

Modificările obiectului achiziției prevăd majorarea valorii contractului, cu 184  500,00 lei, inclusiv TVA, ceea ce 
constituie 12,2% din valoarea contractului (art. 76 alin.(7), subpct. 2), lit.   c), creşterea preţului nu depăşeşte 15% din 
valoarea contractului de achiziţii publice iniţia).

  Suma totală a prezentului contract după modificare constitue - 1 691 488,80 lei.   inclusiv TVA. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

       Motivul modificării contractului nr. 246 din 16.12.2021 cu operatorul economic S.A.”Furnizarea Energiei Electrice 
Nord”, prezintă necesitatea stringentă de furnizare consumului a energiei electrice, pentru a nu perturba și suspenda 
activitatea instituțiilor preșcolare subordonate primariei orașului Rezina (proces educativ, hrana, încălzirea și altele). 
Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritatea contractantă nu ar fi putut să le 
prevadă și  modificarea nu afectează natura generală a contractului. În Specificației de preț la contract au fost  prevăzut 
Discount (Prețul unitar propus de 2,04 lei/Kw reprezintă pret reglementar de furnizare a energiei electrice aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 43 din 26 ianuarie 2021 și este valabil pînă la întrarea în vigoare a noul 
preț reglementat aprobat prin     Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE.), suma contractată nu va 

asigura cantitatea de consumului a energiei electrice necesară pentru activitatea primariei în anul 2022

    În temeiul art. 76 alin.(7), subpct. 2), lit. a),b) și c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, în 
rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziții publice prin COP, grupul de lucru a decis:  de 
a  majora valoarea contractului, cu 184 500,00 lei, inclusiv TVA, ceea ce constituie 12,2% din valoarea contractului 
(art. 76 alin.(7), subpct. 2), lit.   c), creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice iniţia).

      Luînd în considerație majorarea considerabilă a prețurilor, inclusiv la nivel global, din cauza nivelului ridicat de 
inflație, îngreunări de ordin logistic provocat de războiul din Ucraina, conducăndu-ne de recomandările  soluționării 
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problemelor cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, Ministerul 
Finanțelor al Republicii Moldova nr. 13-09/94 din 14.04.2022,  Grupul de lucru pentru achiziții publice a verificat 
volumele serviciilor  prestate pînă la 01.10.2022  și a constatat ca este necesar:

- de a majora suma contractului cu 184 500,00 lei. prin semnarea Acordului Adițional cu operatorul economic 
S.A.”Furnizarea Energiei Electrice Nord”.

VII. Rezultatele examinării:

      În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21046509/3   din 
”26„  octombrie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind Serviciile de furnizare consumului a energiei electrice 
pentru primaria orașului Rezina anul 2022: 

-  de a majora suma contractului cu 184 500,00 lei.

Suma totală a contractului nr. 246 din 16.12.2021, nr. înregistrării la Trezoreria Regională Centru Chișinău 2022-
0000000001 din 10.01.2022, după modificări constitue:   1 691 488,80 lei. 

Denumire operator economic
Nr. și data acordului 

adițional
Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

S.A. Furnizarea Energiei 
Electrice Nord

246 11.10.2022 153 750,00 184 500,00

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. Stefan cel Mare și Sfănt, 124, et. 4; tel.: 
022 820 652; fax: 022 820 651; e-mail: contestații@ansc.md; www.ansc.md

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

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.20 din 24.10.2022

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 Licitație Publică
Obiectul achiziției Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor 

de învățămînt preuniversitar subordonate DETS s.Cen-
tru și instituțiilor la autonomie financiară pentru perioa-
da 01.04.2022-31.12.2022

Cod CPV 55510000-8
Valoarea estimată a achiziției 9 616 015,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21052156
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1645445011869

Data publicării anunțului de participare 21.02.22
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

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:04/S 
Data:27.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:
Inclusiv TVA:1707252,60

Termen de valabilitate 31.12.2022
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 achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Se micșorează suma contractului cu suma de – 200 000.00 mii lei  de la suma inițială a contractului 
de 2419079.20 lei la suma de 2219079.20 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică 
a copiilor la Instituțiile din subordinea DETS sec.Centru.

2. Se micșorează suma contractului cu suma de – 67928,10 mii lei  de la suma inițială a contractului 
de 412090.60 lei la suma de 344162,50 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică a 
copiilor la La Şcoala Primară nr.88

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

3. Se micșorează suma contractului cu suma de – 200 000.00 mii lei  de la suma inițială a contractului 
de 2419079.20 lei la suma de 2219079.20 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică 
a copiilor la Instituțiile din subordinea DETS sec.Centru.

4. Se micșorează suma contractului cu suma de – 67928,10 mii lei  de la suma inițială a contractului 
de 412090.60 lei la suma de 344162,50 mii lei , deoarece  sau format economii în urma fregvenței mai mică a 
copiilor la La Şcoala Primară nr.88

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20 din 24.10.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului  pentru DETS sec.Centru cu -200 000,00 mii lei   
și suma contractului pentru Școala Primară nr.88 cu – 67928,10 lei 
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Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM Liceist 

DETS sec.Centru 

24.10.2022 20/S 166666,66 -200000,00

IM Liceist 

Școala Primară nr.88

24.10.2022 20/S 56606,75 -67928,10

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNŢ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr.   117/ 22  din   26.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse și administrare patrimo-
niu a Ministerului Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-5725-23-00
Număr de fax 022 25 20 49
E-mail vitalie.rohac@army.md
Pagina web oficială https://army.md
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) ROHAC VITALIE

 
Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie Licitaţie deschisă
Obiectul achiziţiei Carburanţi vrac
Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziţiei 4198554,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

ocds-b3wdp1-MD-1662365670813
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662365670813?tab=contract-notice

Data publicării anunţului de participare Data: 05.09.2022
Data (datele) și referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

-

 
Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu   

Sursa de finanţare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziţie/ acor-
dului-cadru

06.10.2022

Denumirea operatorului economic ÎCS ”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: 14/736

Data: 10.10.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA:  513840,84 

Inclusiv TVA:  616609,00
Termen de valabilitate 30.12.2022
Termen de execuţie La solicitarea AC, prin intermediul reprezentantu-

lui acestuia.

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Legea 131/2015, art.76, alin.(7), pct.1,2 
Creșterea preţului în urma modificării (după caz) Fără schimbarea preţului unitar
Modificarea anterioară a contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informaţii relevante -

II. Descrierea achiziţiei înainte și după modificare:

În baza procedurii de achiziţie LD nr.ocds-b3wdp1-MD-1662365670813 din 05.10.2022 a fost desemnat cîștigător 
operatorul economic ÎCS ”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L. 

În contractul nr.14/736 din 10.10.2022 încheiat cu operatorul economic ÎCS ”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., se aplică ur-
mătoarele modificări:

- la punctul 3.2 a contractului, suma de 4962003,00 lei, inclusiv TVA se majorează cu 616609,00 lei, inclusiv TVA și va 
constitui 5578612,00 bani, inclusiv TVA.

- la anexele nr.1 și 2 a contractului, după cum urmează:

- poziția Benzină A-95 vrac în cantitate de 100000 litri la preț de 25,41 lei/l, inclusiv TVA, în suma totală de 2541000,00 
lei, inclusiv TVA, se majorează cu 15000 litri la preț de 25,41 lei/l, inclusiv TVA, în suma totală de 381150,00 lei, inclusiv 
TVA și constituie 115000 litri, în suma totală de 2922150,00 lei, inclusiv TVA. Discount 1,0% preţ panou. Termen de 
livrare: trimestrul IV;

- poziția Motorină vrac în cantitate de 59700 litri la preț de 26,99 lei/l, inclusiv TVA, în suma totală de 1611303,00 lei, 
inclusiv TVA, se majorează cu 5724 litri la preț de 26,99 lei/l, inclusiv TVA, în suma totală de 154489,00 lei, inclusiv TVA 
și constituie 65424 litri, în suma totală de 1765792,00 lei, inclusiv TVA. Discount 1,0% preţ panou. Termen de livrare:  
trimestrul IV;

- poziția Motorină de iarnă vrac în cantitate de 30000 litru la preț de 26,99 lei/l, inclusiv TVA, în suma totală de 
809700,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 3000 litri la preț de 26,99 lei/l, inclusiv TVA, în suma totală de 80970,00 lei, 
inclusiv TVA și constituie 33000 litri, în suma totală de 890670,00 lei, inclusiv TVA. Discount 1,0% preţ panou. Termen 
de livrare: trimestrul IV.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

Pe marginea solicitării parvenite în adresa Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apă-
rării, din partea șefului J4 Direcţie logistică, privind completarea parțială a rezervelor Armatei Naționle cu carburanţi 
vrac și în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor financiare, s-a decis majorarea cantităţilor și valorii con-
tractului nr.14/736 din 10.10.2022, cu operatorul economic ÎCS ”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.185/22 din 26.10.2022 de modificare a contractului de achiziție nr.14/736 din 
10.10.2022, s-a decis încheierea acordului adiţional, privind majorarea valorii contractului. 

Denumire operator economic

Nr. şi data 

acordului adiţional

Fără TVA

Valoarea modificărilor

Inclusiv TVA

ÎCS ”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L.  14/856 26.10.2022  513840,84 616609,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 1 din  17.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul  republican de reabilitare pentru copii
Localitate m. Chișinău
IDNO 1006600049347
Adresa m. Chișinău, str. Grenoble,147
Număr de telefon  022-28-87-76;  0-22 -28-87-81
Număr de fax 022- 28-87-81
E-mail crchsal@gmail.com 
Pagina web oficială www.crrc.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Zabolotnîii Natalia

 
 
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție 	Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției achiziționarea  Produselor  alimentare pentru I I 
jumătate de an 2022

Cod CPV 15000000-8
Valoarea estimată a achiziției 388581,00     lei   f/ă TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21057777

Link: MTender ID 

: ocds-b3wdp1-MD-1654597146615

Data publicării anunțului de participare 07.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

 
 
 
 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654597146615


191

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 	Bunuri □      Servicii □
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 □     FAOAM □ 

BASS□     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

29 .11.2021

Denumirea operatorului economic 1)SC”Villa-Prodotti”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4

Data:.28.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 31725,00 lei

Inclusiv TVA: 38070,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.122.2022
Denumirea operatorului economic 2) ICS”LAPMOL”SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.7
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Data:.28.06.2022

Fără TVA: 106581,12    lei
Inclusiv TVA: 115107,60  lei 

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Denumirea operatorului economic 3) DORIANIS&Co SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.3
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Data:.28.06.2022

Fără TVA: 41199,42  lei

Inclusiv TVA: 44505,02  lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Denumirea operatorului economic 4) )» Acustic Tehnologie”SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.5
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Data:.28.06.2022

Fără TVA: 12750,00  lei
Inclusiv TVA: 15300,00  lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Denumirea operatorului economic 5) Produse de Familie„ SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Data:.28.06..2022
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Fără TVA:  24252,00 lei
Inclusiv TVA: 29100,00  lei   

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Denumirea operatorului economic 6)Viocris-Impecs SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.6
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Data:28.06.2022

Fără TVA:24175,00 lei

Inclusiv TVA:29010,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022
Denumirea operatorului economic 7)Nobil-Prest SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.8
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Data:28.06.2022

Fără TVA: 153788,94lei

Inclusiv TVA: 172904,13  lei   
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor 

	□Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

	Rezelierea contractului  □

Temeiul juridic Legea  nr. 131 din 03.07.2015”Privind achizițiile 
publice”;   

-HG 667 din 27.05.2016 (p.36) ”Privind aprobarea  
Regulamentului cu privire la activitatea  grupului 
de lucru pentru achiziții” 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Denumirea 
operatorului 
economic

Denumirea  bunului Cantitatea/
UM conform  
contractului Preţ fără 

TVA  contr.

Preţ cu 
TVA 
contr.

Suma 

f/ă TVA conf. 
contr.

Suma 

f/ă TVA conf. 
contr

Cantitatea   
modif.

Suma  f/ă 
TVA modif.

Suma  cu 
TVA modif.

Suma 
totală  
a contr.
cu TVA 
după 
modif.

S
C

”
V

il
la

-
Pr

od
ot

ti
”S

RL Fileu din pui broiler, 
f/ă  os , con-
gelat  , amb. 1 
kg, etichetat,c/s  500kg  63,450 76,14 31725,00 38070,00 227kg 14403,15 17283,78

17
28

3,
78

IC
S”

LA
PM

O
L”

SR
L

Lapte  de vaci , 
2,5% pasteuri-
zat ,amb. 1 litru

3450  kg 13,79 14,89
47565,28 51370,50 1750kg 24132,50 26057,50

44
70

5,
77

  l
eiBrânză  proaspătă  de    vaci, 

5%,amb. 0,5 kg, c/s  480kg 76,06 82,14 36506,67 39427,20 202,5kg 15402,15 16633,35

Smântână  10%    în  pungi   
de  politilenă, 0,5  litri, c/s; HG nr. 
611 din 05.07.2010;S.A.”Lactis”  135 kg 32,17 34,74

4342,50 4689,90 58kg 1865,86 2014,92

D
or

ia
ni

s&
Co

 S
RL

 

Franzelă  albă  din  fă-
ină  de  grîu  c/s,fe-
liată,ambalată,eti-
chetată    fortificată   
cu fier și acid  folic 

1300kg 12,86 13,89 16718,00 18057,00

524kg

6738,64 7278,36

17
55

5,
32

  l
ei

Pâine din  ames-
tec de făină de 

secară   și făină de 
grâu c.I, feliată,am-
balată, etichetată, 
fără rortificare cu 
fier și acid folic 

800 kg 13,50 14,58
10800,00 11664,00 347kg 4684,50 5059,26

Chiflă cu magiun 
0.160 kg( 2 bucăți 
*0,08 kg) ambalate, 
etichetare,  cu 
termenul de 
valabilitate nu mai 
mare de 48 ore

4000 buc. 3,10 3,35

12400,00 13400,00

1328

Buc.

4116,80 4448,80

Pesmeți măci-
nați,uscați din pîne 
din făină de grîu 
c/s,amb.0,5 kg

54 kg 23,73 25,63
1281,42 1384,02 30kg 711,90 768,90

A
cu

st
ic

 
Te

hn
ol

o-
gi

e 
SR

L

Ouă dietice, catego-
ria A, de găină (1/46 
gr. ) termenul de val-
ab. 9 zile

7500buc. 1,70 2,04
12750,00 15300,00

4360

buc

7412,00 8894,40

88
94

,4
0 

le
i

N
ob

il-
Pr

es
t S

RL

Crupe  de grîu, 
curată, fără impu-
rități,c/s,, amb 1 kg 75kg 17,42 20,90 1306,25 1567,50 50 kg 871,00 1045,00

66
45

6,
30

  ș
ei

Paste  făinoase 
din  făină  de  grîu 
c/s , spaghete, 
amb. 0,8 kg, RM”-
Grama-Grup”SRL

70 kg

18,17 21,80 1271,67 1526,00 44 kg 799,48 959,20

Paste  făino-
ase din  făină  
de  grâu c/s   
figurine în aso-
rtiment, amb. 
1 kg ,RM”-
Grama-Grup”SRL

90 kg

18,17
21,80 1635,00 1962,00 49 kg 890,33 1068,20
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Faină albă  din grâu 
”calit. super 
,amb.1 kg 

125 kg 11,83 14,20
1479,17 1775,00 54kg 638,82 766,80

Crupe de  hrişcă 
(bob  întreg), curată, 
fără impurități,c/s, 
amb 1 kg  

150 kg 39,73 47,68 5960,00 7152,00

50kg

1986,60 2384,00

Crupe de orez EX-
TRA (bob  rotund  
,întreg) , curată, fără 
impurități, c/s , amb 
1 kg

210 kg 26,58 31,90 5582,50 6699,00 90kg 2392,20 2871,00

Mazăre uscată ,bob 
întreg,c/s, amb 1 kg 
, curată, fără impu-
rități

210kg 12,00 12,96
2520,00 2721,60 100 kg 1200,00 1296,00

Crupă din  po-
rumb Malai Extra ( 
mărunțit), curată, 
fără impurități, 
c/s,amb.1 kg ; RM; 
Vitalcomus, SRL 
“V.A.Struc”

90 kg 13,63 16,36
1226,69 1472,40 15 kg 204,45 245,40

Crupe de griş ,c/s, 
curată, fără, impu-
rități  ,amb  1 kg

55kg 14,00 16,80
770,00 924,00 30kg 420,00 504,00

Fulgi  de  ovăs cu 
fierbere  rapidă,     
curat, fără impu-
rități,c/s, amb 0,5kg

 75kg 19,97 23,96
1497,50 1797,00 10 kg 199,70 239,60

Verdeaţă proaspătă  (pătrunjel), 
c/s ; RM, “BIOFRUCT EXIM”SRL

9kg 59,26 64,00
533,33 576,00 7kg 414,82 448,00

Fructe  proas-
pete  –  mere,c/s  ; R 
SRL Bucovineanca”//
GT”Florean Vladimir”

600 kg 7,04 7,60
4222,22 4560,00 350kg 2464,00 2660,00

Zahăr alb din sfeclă 
,amb. 1 kg, c/s,”Sud-
zuker-Moldova”SRL/
ICS”Moldova Zahăr”

400 kg 19,26 20,80 7703,70 8320,00 340kg 6548,40 7072,0

Turte dulci fără 
arome, ( preaniki) 
fără ulei de palm-
ier ,amb. 400gr 
,c/s RM: IPC “Panif-
coop”/”STEVIPROD”

100kg 27,78 33,33

2777,89 3333,00
45kg 1250,10 1499,85

Unt  nesărat   82,5%, 
cu  grăsimi  anima-
liere,  amb.  în  pa-
chete 0,200 kg,c/s

400kg 138,89 150,00
55555,55 60000,00 200kg 27778,00 30000,00

Caşcaval   tare  nepi-
cant  45-50% ,amba-
lat,c/s

60kg 130,0 156,00
7800,00 9360,00 50kg 6500,00 7800,00

Magiun din mere, 
borcane 0,84 kg, 
c/s,RM, S.C”RG-
AGRO PLUS”S.R.L//
SRL”Bioenergie

29,40kg 25,60 30,72 752,63 903,17 29,4kg 752,63 903,17

Cacao  praf în  cutii ,amb. 100 

gr, c/s  14 kg 123,33 148,00
1726,67 2072,00 11,80kg 1455,29 1746,40
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Sare  de  bucătărie ( 
alimentară -iodată) 
în pachete  1 kg ,RM, 
SRL “Rodals”

60kg 8,23 9,88 493,79 592,80 36kg 296,28 355,68

Suc  din mere “tetra-
pac” (limpezit), amb. 
1 L ,c/s, RM, “Natur  
Bravo”SA

1000L 10,80 12,96 10800,00 12960,00 200kg 2160,00 2592,00

Pr
od

us
e 

de
 fa

m
ili

a Găini  broiler  cu fier-
bere  rapidă, conge-
lat,  c/s ,înpachetată 
la    bucată    în  am-
balaj    de la    pro-
ducător ,etichetată, 

600 kg 40,42 48,50
24252,00 29100,00

296kg 11964,32 14356,00

14356,00

Vi
oc

ri
s 

-Im
pe

x 
SR

L

Peşte  de  mare  trun-
chi  ,congelat    f/
cap, F /  măruntaie  , 
”Merluccius  Hubb-
sy”(molocnii Hec), 
200-300gr  bucata  , 
c/s,

500kg 48,35 58,02 24175,00 29010,00
361kg 17454,35 20945,22

20
94

5,
22

 

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

          Dat fiind faptul, că numărul de copii  internați în secția neuro-reabilitare  este mai  mic decît  numărul de copii  
planificați  , se micșorează valoarea  contractelor  conform  necesități  Centrului.

VII.Rezultatele examinării:

În baza deciziei  grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 1 din 17.06.2022 a fost încheiat 
acordurile adiţionale   privind  relizierea la  contractele  de achiziție cu operatorii economici :

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”Villa-Prodotti”SRL 1 17.10.22 14403,15 17283,78
“ DORIANIS&Co„ SRL 1 17.10.22 16251,84 17555,32
” ICS”LAPMOL”SRL 1 17.10.22 41400,51 44705,77
“ Nobil-Prest” SRL 1 17.10.22 59199,374 66456,30
“  Viocris-Impecs „ SRL 1 17.10.22 17454,35 20945,22
Produse de Familie„ 
SRL

1 17.10.22 11964,32 14356,00

« Acustic 
Tehnologie”SRL

1 17.10.22 7412,00 8894,40
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 18 din 17 noiembrie 2022  

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, www.acc.md, achizitii@acc.md

Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797, 060711110
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 nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
va fi anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

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)

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1. 65500000-8 Servicii de citire a indi-
cațiilor contoarelor de apă buc. Conform caie-

tului de sarcini 11 100 947.20 lei

Valoarea estimativă totală fără TVA: 11 100 947.20 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

http://www.acc.md
http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție nu este cazul

Criteriul de atribuire aplicat prețul cel mai scăzut, oferta desemnată 
câștigătoare se va aprecia după criteriul 
„prețul cel mai scăzut – Total Sumă/An”

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

01.01.2023-31.12.2023

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

nu este cazul

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

limba de stat 

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

trimestrul IV an. 2022

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

trimestrul IV an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)

 
Alte informații:

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

trimestrul IV an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. 19 din 17 noiembrie 2022 

 
 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 
38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante acc@acc.md, achizitii@acc.md

Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797, 060711110 achizitii@acc.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) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu 
se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire)

www.achizitii.md, documentația de atribuire va fi anexată 
în cadrul procedurii în Sistemul  Informațional Automatizat 
Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

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 co-
mună)

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epu-
rarea apei uzate precum și executarea lucrărilor și exp-
loatarea construcțiilor hidrotehnice.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/lu-
crărilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 90410000-4

Servicii de colectare şi transportare a 
nămolului din fosele septice ale gospodă-
riilor casnice (nămoluri fecale) până la 
punctul de preluare în sistemul public de 
canalizare sau stațiile de epurare a apelor 
uzate gestionate de către S.A. „Apă-Canal 
Chișinău”

tură Conform caie-
tului de sarcini 36 000 000.00 lei

 
 
 

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

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

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte ad-
ministrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 	Dovada înregistrării persoanei juridice

	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 
de art. 16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire 
la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de 
bugetul public national

	Dovada privind experiența similară în domeniul servici-
ilor ce urmează a fi prestate

	Dovada privind dotarea tehnică cu utilaj și echipament 
specializat (vidanjă)

	Declarație pe proprie răspundere că în cazul în care va 
fi desemnat câștigător operatorul economic se obligă 
să obțină Autorizație de mediu pentru transportul de 
deșeuri, conform cap. IV din Legea nr. 209/2016 privind 
deșeurile

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare privind contractul/contractele sectori-
al/sectoriale la care se referă anunțul de intenție

trimestrul IV an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu este cazul

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

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

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 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 20 din 17 noiembrie 2022  

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, achizitii@acc.md
Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797, 060711110
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 nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
va fi anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

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)

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Unitate 
de mă-

sură
Cantitate Descrierea 

achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

90900000-6 Servicii de curățenie și igieni-
zare a edificiilor m2 15 676,73

conform 
Caietului 
de sarcini

2 800 000,00 lei

Valoarea estimativă totală fără TVA: 2 800 000,00 lei

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

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

Nu □

Da □

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție nu este cazul

Criteriul de atribuire aplicat prețul cel mai scăzut

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

zilnic, 01.01.2023-31.12.2023

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

nu este cazul

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

limba de stat 

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

trimestrul IV an. 2022

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

trimestrul IV an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)

 
Alte informații:

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

Trimestrul IV an. 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul

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

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

Nu □

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. 21 din 17 noiembrie 2022  

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, achizitii@acc.md

Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797, 060711110
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 nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
va fi anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

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)

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

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

lor sau lucrărilor

Unitate 
de mă-

sură
Cantitate Descrierea 

achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1.

14212120-7

Piatră spartă de calcar16x31,5 tona 2600 SM SR EN 
13043:2010

Determinarea 
rezistenței la 

uzură MDE ≤ 30

Determinarea 
rezistenței la 
sfărîmare LA 

≤ 30

840 000.00 lei2. Piatră spartă de calcar32x63 tona 100

3. Piatră spartă de calcar8x16 tona 100

Valoarea estimativă totală fără TVA: 840 000.00 lei

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

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

Nu □

Da □

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție nu este cazul

Criteriul de atribuire aplicat prețul cel mai scăzut

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000 

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

în termen de 5 zile de la solicitarea 
Beneficiarului

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

nu este cazul

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

limba de stat 

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

Trimestrul IV an. 2022

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

Trimestrul IV an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)

Alte informații:

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

Trimestrul IV an. 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul

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

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

Nu □

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. 22 din 17 noiembrie 2022 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Al-
bișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante acc@acc.md, achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797, 060711110 achizitii@acc.

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

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu 
se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune 
privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire)

www.achizitii.md, documentația de atribuire va fi 
anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațio-
nal Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publi-
ce (SIA RSAP)

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)

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și 
epurarea apei uzate precum și executarea lucrări-
lor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, fără 
TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 24312220-2
Soluție concentra-
tă de Hipoclorit de 
sodiu (NaClO)

1457.3 tone Conform caietului 
de sarcini 17 973 318.09 lei

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateli-
ere 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 □

mailto:achizitii@acc.md
http://www.acc.md
mailto:achizitii@acc.md
mailto:achizitii@acc.md
http://www.achizitii.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 	Dovada înregistrării persoanei juridice

	Declarație privind lista principalelor livrari/
prestări efectuate în ultimii 2 ani de activitate

	Declarația privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 16 alin.(2) li. a) din Legea nr. 
246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 
întreprinderea municipală

	Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor față de bugetul public național

Alte informații:

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

trimestrul IV an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu este cazul  □
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 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energe-
ticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 23 din 17 noiembrie 2022  

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, achizitii@acc.md
Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797, 060711110
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 nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
va fi anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

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)

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Valoarea estimată, fără 
TVA

1
33696300-8

Reactivi chimici sau alt proces tehnologic pentru prelucrarea 
nămolului, în scopul stabilizării şi înlăturării mirosurilor ema-
nate de acesta la Stația de epurare a mun. Chişinău

11 500 000.00 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție nu este cazul

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Criteriul de atribuire aplicat cel mai bun raport calitate-preț

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării

în cazul acceptării candidaturii pentru etapa 
de testare, reactivii vor fi livrați în termen de 
max. 15 zile de la primirea comenzii

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

nu este cazul

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

limba de stat 

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

trimestrul IV an. 2022

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

trimestrul IV an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)

 

Alte informații:

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

trimestrul IV an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   18.11.2022

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 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357
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 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357 tender@ter-
moelectrica.md

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 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 activi-
tate

(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/ servici-
ilor/lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot 

în parte)

„Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei”, pentru anul 2023

Lot 1 24315610-4 Silicat de sodiu (sticla 
lichidă), Na2SiO3 1713 kg

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ (ТУ) 13078-81 sau echivalentul;

Modulul - 2,6 - 3

Aspectul - lichid transparent, fără miros

Solubilitatea - solubil în apă

Conţinutul SiO2, 2, % - 31 - 36

Conţinutul Na2O, % - 10,9 - 13

Conţinutul Al2O3, Fe2O3, %, % ≤ 0,25

Densitatea, g/cm3 - 1,47 – 1,52

pH-ul soluţiei - 11-13

27 000

https://achizitii.md
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Lot 2 33696300-8 Dioxifluoran, C20H12O5 496,2 kg

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ (ТУ) 2463-289-00204197-2003 sau echivalen-
tul;

Calificarea - Calitatea superioară

Culoarea substanţei - Galben-roșie

Conţinutul colorantului, % - 96-100

Solubilitatea - Solubil în apă

Umiditatea, % -≤ 5

pH-ul soluţiei - 7-9

Fluorescenţa soluţiei - pozitiv

Formula chimică C20H12O5

420 000

Lot 3 33696300-8 Complexonat de zinc 120 l

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ (ТУ.У) 24.1-05633939.007-2002 sau 
echivalentul.

Calificarea - calitatea superioară

Densitatea, g/cm3 - 1,2-1,3

pH-ul soluţiei - 8-10

Conţinutul de zinc (Zn), % - 4,8-5,3

Formula chimică - C2H4Na2O7P2Zn

57 000

Lot 4 24311411-1 Acid sulfuric tehnic 
(H2SO4) 110 t

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul;

Calificarea - calitatea 1

Aspectul exterior  - lichid transparent puțin vâscos

Conținutul  de monohidrat H2SO4, %, nu mai puțin 
de – 92 și nu mai mult de - 94

Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de - 0,06

Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, nu 
mai mult de - 6

Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de - 0,05

900 600

Lot 5 24311470-2 Acid clorhidric (HCl) 5 t

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ 857-95, SR EN 939:2016 sau echivalentul;

Conținutul  de mercur (Hg) , %, nu mai mult de - 
0,0004

Aspectul exterior - lichid incolor sau de culoare 
slab gălbuie

Conținutul  de HCl, %, nu mai de puțin  de - 33

Conținutul  de fier (Fe) , %, nu mai mult de 
-0,002

Conținutul  de clor liber , %, nu mai mult de -0,002

Conținutul  de arseniu ( As ) , %, nu mai mult de - 
0,0001

Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu 
mai mult de – 0,015

32 500

Lot 6 24962000-5 Var nestins (CaO) 200 t

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul;

Conținutul de CaO + MgO, %, mai mare de - 90

CO2, % nu mai mult de - 3

MgO activ, % nu mai mult de - 5

Conținutul de impurități, %, nu mai mult de -7

Granulația, mm, nu mai mult de - 2

870 500
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Lot 7 24962000-5 Sare tehnică (NaCl) 234 t

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul;

Granulația, mm - 0-4

Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de - 97

Fracția de masă  a Ca, % nu mai mult de - 0,65

Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de - 0,25

Fracția de masă a K, % nu mai mult de - 0,20

Culoarea - Alb, bej, gri

Substanțe insolubile, % - max. 0,5

680 500

Lot 8 24962000-5 Octadecilamina (ODA) 100 kg

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ТУ У 24.6-34155997-003:2007 sau echivalentul;

Densitatea, g/cm³ - 0,86;

Amina primară, nu mai puțin de - 98%;

Amină secundară, nu mai mult de- 0,2%;

Valoarea conținutului de amină - min. 204 mgKOH/g;

Umiditatea;% - 0,2,

Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) - max.3

Temperatura fierberii, C° - 346.8°,

Aspectul - substanța sub  formă de fulgi albi (granule 
mici de culoarea albă cu miros specific);

Solubilitatea - Slab solubil.

95 000

Lot 9 24962000-5 Sulfat de zinc hidratat 600 kg

Conform cerințelor Caietului de Sarcini
ГОСТ 4174-77 sau echivalentul;

Fracția de masă de sulfat de zinc 7 – apos – 99,5

Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, % 
nu mai mult de – 0,003

 Fracția de masă a clorurilor (CI), % nu mai mult de 
– 0,0005

Fracția de masă a ferului (Fe), % nu mai mult de – 
0,0005

Fracția de masă a nitraților (NO3), % nu mai mult de 
– 0,0005

Fracția de masă a natriului și calciului (Na+Ca), % nu 
mai mult de – 0,010

Fracția de masă a arseniului, % nu mai mult de – 
0,00005

pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 
5% - 4,4-6

Formula chimică – ZnSO4 *7H2O

80 000

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 3 163 100

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 Ѵ

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

Nu Ѵ

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

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

18.11.2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 
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 Ѵ

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din   17.11.2022

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 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388
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 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388

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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

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

viciilor/lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot 

în parte)

Lot 
1 48310000-4 Licențierea produselor Microsoft

1.1 48310000-4 Microsoft 365 Apps for enter-
prise 350

Subscripție anuală per utilizator. În baza 
programului de licențiere CSP. Subscripția 
va fi activată din         momentul expirării 
celei existente la beneficiar.
Produsul trebuie să permită actualizarea 
offline cu pachetele update și patch puse 
la dispoziție de producător prin serviciul 
Windows Server Update, disponibil în 
rețeaua internă a beneficiarului.
Produsul software nu trebuie să se încad-
reze în categoria produselor EOL (End of 
Life) și/sau EOS (End of Sale), iar perioada 
de valabilitate a acestora trebuie să fie de 
minim un an.
Personalul firmei care livrează produsele 
va acorda suport/instruire la instalarea 
produsului software personalului tehnic 
al beneficiarului. 

https://achizitii.md
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1.2 48310000-4 Microsoft Visio Plan 2 20

Subscripție anuală per utilizator. În baza 
programului de licențiere CSP. Subscripția 
va fi activată din         momentul expirării 
celei existente la beneficiar.
Produsul trebuie să permită actualizarea 
offline cu pachetele update și patch puse 
la dispoziție de producător prin serviciul 
Windows Server Update, disponibil în 
rețeaua internă a beneficiarului.
Produsul software nu trebuie să se încad-
reze în categoria produselor EOL (End of 
Life) și/sau EOS (End of Sale), iar perioada 
de valabilitate a acestora trebuie să fie de 
minim un an.
Personalul firmei care livrează produsele 
va acorda suport/instruire la instalarea 
produsului software personalului tehnic 
al beneficiarului. 

1.3 48310000-4 Microsoft Project Plan 3 10

Subscripție anuală per utilizator. În baza 
programului de licențiere CSP. Subscripția 
va fi activată din         momentul expirării 
celei existente la beneficiar.
Produsul trebuie să permită actualizarea 
offline cu pachetele update și patch puse 
la dispoziție de producător prin serviciul 
Windows Server Update, disponibil în 
rețeaua internă a beneficiarului.
Produsul software nu trebuie să se încad-
reze în categoria produselor EOL (End of 
Life) și/sau EOS (End of Sale), iar perioada 
de valabilitate a acestora trebuie să fie de 
minim un an.
Personalul firmei care livrează produsele 
va acorda suport/instruire la instalarea 
produsului software personalului tehnic 
al beneficiarului. 

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1 210 084,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în livra-

rea licențelor pentru soluțiile Microsoft reputaţie 
bună, să dispună de competenţe profesionale şi 
alte resurse, inclusiv servicii post-vânzare, precum 
şi competenţe manageriale, experienţă specifică, 
personal calificat necesar pentru realizarea con-
tractului şi alte capacităţi necesare pentru a execu-
ta contractul de achiziţie publică la calitatea solici-
tată, pe toată perioada de valabilitate.

Alte informații:

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

conform SIA RSAP

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

    

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


219

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE INTENȚIE
din   18.11.2022

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 022-436-459
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 022-436-490, 022-436-388, 022-436-391

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 au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenerge-
tic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

U.m. Cant. Specificarea tehnică deplină solici-
tată, standarde de referință

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2) Трубы стальные: 
электросварные либо цельнотянутые (по ГОСТ 10704-91 Гр.В / ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8732-78/ EN 10216-2)

Lot. 
1

44
16

00
00

-9

ţeavă din oţel Ø57×4,0mm

tona

22,96

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

1 770 000,00

Lot. 
2 ţeavă din oţel Ø76×4,0mm

tona

24,71

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

1 085 000,00

Lot.3 ţeavă din oţel Ø89×4,0mm

tona

23,31

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

1 600 000,00

https://achizitii.md
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Lot.4 ţeavă din oţel 108×4,0mm

tona

26,88

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

1 820 000,00

Lot. 
5 ţeavă din oţel 133×4,0mm

tona

17,19

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

780 000,00

Lot.6 ţeavă din oţel 159v5,0mm

tona

25,83

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

1 115 000,00

Lot. 
7 ţeavă din oţel 219×5,0mm

tona

8,97

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

450 000,00

Lot. 
8 ţeavă din oţel 273×6,0mm

tone

14,38

Oțel 20 (GOST 1050) sau 

oţel P265GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

782 000,00

Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5)

Трубы стальные: электросварные (по ГОСТ 10704-91 Гр.В/ EN 10217-5)

Lot. 
9

44
16

00
00

-9

ţeavă din oţel 530×8,0mm

tone

11,33

Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH 
(EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 
16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 
19281)

Conform Caietului de Sarcini

2 150 000,00

ţeavă din oţel 820×9,0mm

tone

3,38

Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH 
(EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 
16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 
19281)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel 920×9,0mm

tone

1,91

Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH 
(EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 
16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 
19281)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel 
Ø1020×10,0mm 

tone

12,53

Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH 
(EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 
16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 
19281)

Conform Caietului de Sarcini
Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2)

Трубы стальные водогазопроводные (по ГОСТ 3262-75/ EN 10216-2)
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Lot. 
10

44
16

00
00

-9
ţeavă din oţel DN15×2,8 
mm sau Ø 21,3×2,6÷2,9 
mm

tone

0,14

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau

Oţel P265GH sau

Oţel P235GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

46 000,00

ţeavă din oţel DN25×3,2 
mm sau Ø33,7×2,9÷3,6 
mm

tone

0,02

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau

Oţel P265GH sau

Oţel P235GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel DN32×3,5 
mm sau Ø42,4×2,6÷3,6 
mm

tone

0,22

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau

Oţel P265GH sau

Oţel P235GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel DN40×3,5 
mm sau Ø48,3×2,9÷4,0 
mm

tone

0,61

Oțel 20 (GOST 1050) sau

Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau

Oţel P265GH sau

Oţel P235GH (EN 10216-2)

Conform Caietului de Sarcini
Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81)

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали (по ГОСТ 9940-81)

Lot.

11

44
16

00
00

-9

ţeavă din oţel Ø57×3,5mm

tone

0,14

Oțel 12X18H9T (GOST 5632) sau oțel 
X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5)

Conform Caietului de Sarcini

36 000,00

Țevi din oţel trase la rece fără sudură (conform GOST 8734-75 / GOST 8733-74)

Трубы стальные беcшовные холоднодеформированные (по ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74)

Lot.

12

44
16

00
00

-9

ţeavă din oţel Ø60×4 oţel 
20

tone

1,66
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

115 000,00

Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74)

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (по ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74)
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Lot.

13 

44
16

00
00

-9
ţeavă din oţel Ø20×3,0mm

tone
0,02

Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

381 000,00

ţeavă din oţel Ø32×3,5mm
tone

0,3
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø45×4,5mm
tone

0,05
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø57×5 mm
tone

0,58
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø76×5 mm
tone

0,21
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø83×4 mm
tone

0,05
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø89×5 mm
tone

1,29
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø89×6 mm
tone

0,13
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø108×5mm
tone

0,51
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø133×6 mm
tone

0,11
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø159×5 mm
tone

0,11
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

ţeavă din oţel Ø159×6 mm
tone

0,27
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

țeavă din oțel Ø60×6 mm
tone

0,04
Oțel 20 (GOST 1050)

Conform Caietului de Sarcini

Valoarea totală a loturilor 12 130 
000,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scazut preț

 
Alte informații:

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

18.11.2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achizitionarea Climatizoarelor şi sistemelor de ventilaţie şi încălzire 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
                                                           (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica” 

2. IDNO: 1002600004580

3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: cancelar@moldelectrica.md;   www.mol-
delectrica.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor/ 

lucrărilor solic-
itate

Unitatea

 de 

măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte)

Lot nr. 1 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
mailto:achizitii@moldelectrica.md
https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders


225

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

1

42
51

20
00

-8

Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 
RETI  CENTR or. 
Vatra  str. Luce-
afarul 13

buc. 4

Volumul încăperii 56m3,  TIP – racire – incalzire, 

clasa de protecție IPOX, racire cu aer

1.capacitate nominală de răcire/încălzire --  3,2 kW / 3,6 kW.                                 

2.consum de energie răcire/ încălzire --  0,91 kW / 0.93 kW.                       

3.Clasa de eficienta - minim A++. EER-3,52. COP-3,87                                 

4.Nivelul de zgomot redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea in-
terna)                                                                                             5.Gama 
de operare - 15°C/ + 46°C.                                                              
6.Agent frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    

7.Tip compresor-- DC Inverter

2

Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 
RETI  CENTR or. 
Vatra  str. Luce-
afarul 13

buc. 2

Volumul încăperii 60 m3, Incaperea p/u utilaj

TIP – racire – incalzire, Clasa de protecție IPOX, racire cu aer                                

1 capacitate nominală de răcire/încălzire  --  3.2 kW / 3,6 kW.                                            

2.consum de energie răcire/încălzire  --    --  1,74 kW / 1,66 kW.                       

3.Clasa de eficienta - minim A++. EER-2,87. 
COP-3,37                                 4. Nivelul de zgo-
mot redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

Valoarea estimativă pentru Lot 1, lei fără TVA 134 000.00

LOT 2

1

Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 
RETI  NORD or. 
Balti  str. Stefan 
cel Mare 180

buc. 1

Volumul încăperii 60 m3,  TIP – racire - incalzire 

Clasa de protecție IPOX, racire cu aer                              

1. capacitate nominală de răcire/încălzire --  3.2 kW / 3,6 kW
.                                           2. consum de energie răcire/încălzire  
--    --  1,74 kW / 1,66 kW.                        3.Clasa de eficienta - 
minim A++. EER-2,87. COP-3,37                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter
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2

42
51

20
00

-8

Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 
RETI  NORD or. 
Balti  str. Stefan 
cel Mare 180

buc. 2

Volumul încăperii 56m3, TIP – racire - incalzire 

Clasa de protecție IPOX, racire cu aer                                 

1 capacitate nominală de răcire/încălzire. --  3,2 kW / 3,6 kW
.                                            2. .consum de energie răcire/încăl-
zire  --    --  0,91 kW / 0.93 kW.                        3.Clasa de eficienta 
- minim A++. EER-3,52. COP-3,87                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

3

Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 
RETI  NORD or. 
Balti  str. Stefan 
cel Mare 180

buc. 1

Volumul încăperii 216 m3, TIP – racire - incalzire 

Clasa de protecție IPOX,  racire cu aer                                

1 capacitate nominală de răcire/încălzire. --  7,1 kW / 8,0 kW
.                                              2. consum de energie răcire/încăl-
zire  --   --  1,93 kW / 1,95 kW.                        3.Clasa de eficienta 
- minim A++. EER-3,68. COP-4,10                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 25 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

4

Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 
RETI  NORD or. 
Balti  str. Stefan 
cel Mare 180

buc. 1

Volumul încăperii 450 m3,  TIP – racire - incalzire 

Incorporat in pod, Clasa de protecție IPOX,  racire cu aer

1. capacitate nominală de răcire/încălzire --  10 kW / 11,2 kW
.                                            2. consum de energie răcire/încăl-
zire  --   --  2,58 kW / 2,58 kW.                        3.Clasa de eficien-
ta - minim A++. EER-4,0. COP-4,34                                4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 31 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 380-415V, 3f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

Valoarea estimativă pentru Lot 2, lei fără TVA 233 000.00

LOT 3

1

42
51

20
00

-8

Achizitionarea 
si instalarea 
climatizorului     
or. Chisinau str. 
V.Alecsandri 78

buc. 4

Volumul încăperii 56m3, TIP – racire - incalzire 

Clasa de protecție IPOX,racire cu aer                                 

1 capacitate nominală de răcire/încălzire. --  3,2 kW / 3,6 kW
.                                            2. consum de energie răcire/încăl-
zire  --   --  0,91 kW / 0.93 kW.                        3.Clasa de eficienta 
- minim A++. EER-3,52. COP-3,87                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

2

Achizitionarea 
si instalarea 
climatizorului     
or. Chisinau str. 
V.Alecsandri 78

buc. 1

Volumul încăperii 56m3, ,Incaperea p/u utilaj, TIP – racire – in-
calzire. Clasa de protecție IPOX, racire cu aer                             

1. capacitate nominală de răcire/încălzire --  3,2 kW / 3,6 kW
.                                            2. consum de energie răcire/încăl-
zire  --    --  0,91 kW / 0.93 kW.                        3.Clasa de eficienta 
- minim A++. EER-3,52. COP-3,87                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

Valoarea estimativă pentru Lot 3, lei fără TVA 113 000.00

LOT 4
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1

42
51

20
00

-8

Achizitionarea 
si instalarea 
climatizorului     
or. Chisinau str. 
V.Lupu 18

buc. 1

Volumul încăperii 56m3, TIP – racire - incalzire 

Clasa de protecție IPOX, racire cu aer                               

1 capacitate nominală de răcire/încălzire. --  3,2 kW / 3,6 kW
.                                             2.consum de energie răcire/încăl-
zire  --   --  0,91 kW / 0.93 kW.                        3.Clasa de eficienta 
- minim A++. EER-3,52. COP-3,87                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

2

Achizitionarea 
si instalarea 
climatizorului     
or. Chisinau str. 
V.Lupu 18

buc. 2

Volumul încăperii 150 m3,  TIP – racire - incalzire 

Clasa de protecție IPOX, racire cu aer                                  

1. capacitate nominală de răcire/încălzire --  7,1 kW / 8,0 kW
.                                            2. consum de energie răcire/încăl-
zire  --    --  1,93 kW / 1,95 kW.                        3.Clasa de eficienta 
- minim A++. EER-3,68. COP-4,10                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 25 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

Valoarea estimativă pentru Lot 4, lei fără TVA 92 000.00

LOT 5

1

42
51

20
00

-8

Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 
RETI  NORD VEST  
Statia Electrica 
Soroca

buc. 1

Volumul încăperii 135 m3, Incaperea p/u utilaj, TIP–racire –in-
calzire. Clasa de protecție IPOX, racire cu aer                               

1 capacitate nominală de răcire/încălzire. --  7,1 kW / 8,0 kW
.                                            2.consum de energie răcire/încălzire  
--    --  1,93 kW / 1,95 kW.                        3.Clasa de eficienta - 
minim A++. EER-3,68. COP-4,10                                 4.Nivelul 
de zgomot redus de maxim 25 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de 
operare - 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent 
frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 1f, 50 Hz.                                    
7.Tip compresor-- DC Inverter

Valoarea estimativă pentru Lot 5, lei fără TVA 38 000.00

LOT 6

1

42
51

20
00

-8
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00
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Achizitionarea si 
instalarea clima-
tizorului  filiala 

RETI  SUD  Statia 
Electrica Vulca-

nesti 400kV

buc.

3

Volumul încăperii 450 m3, TIP – racire - incalzire 

Incorporat in pod, Clasa de protecție IPOX, racire cu aer

1. capacitate nominală de răcire/încălzire --  10 kW / 11,2 kW.                                          
2. consum de energie răcire/încălzire  --    --  2,58 kW / 2,58 
kW.                        3.Clasa de eficienta - minim A++. EER-4,0. COP-4,34                                
4.Nivelul de zgomot redus de maxim 31 dB(A) la (unitatea inter-
na)                                                                                             5.Gama de operare 
- 15°C/ + 46°C.                                                              6.Agent frigorific - R-32. 
Tensiunea 380-415V, 3f, 50 Hz.                                    

7.Tip compresor-- DC Inverter

2 buc. 1

Volumul încăperii 56m3, ,Incaperea p/u utilaj ,

TIP – racire - incalzire

Clasa de protecție IPOX,

racire cu aer                              

1 capacitate nominală de răcire/încălzire --  3,2 
kW / 3,6 kW.                                2.consum de 
energie răcire/încălzire  --  0,91 kW / 0.93 kW.                        
3.Clasa de eficienta - minim A++. EER-3,52. 
COP-3,87                                 4.Nivelul de zgomot 
redus de maxim 24 dB(A) la (unitatea interna)                                                                                             
5.Gama de operare - 15°C/ + 46°C.                                                              
6.Agent frigorific - R-32. Tensiunea 220-240V, 
1f, 50 Hz.                                   

 7.Tip compresor-- DC Inverter

Valoarea estimativă pentru Lot 6, lei fără TVA 600 000.00

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 1 210  000.00
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;       

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofert-
ant___________________________________________________________________.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

        (indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  max. 30 zile de la semnarea 
contractului, locul livrării este indicat în tabel                

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contrac-
tuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):         Nu

              (indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

     (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii crite-
riului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta Original (conform tabelului anexat). Speci-
ficația tehnică asumată și confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice și/sau 
semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

2 Informații generale despre ofertant Original (conform tabelului anexat) Confir-
mată prin aplicarea semnăturii electronice 
și/sau semnată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

3 Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul 
de Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

4 Certificat de efectuare sistematică 
a plății impozitelor, contribuțiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

5 Declarația de performanță/ certi-
ficat/ declarație de conformitate a 
produselor ofertate

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu
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6 Certificate de garantie Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

7 Devize de cheltuieli pentru monta-
re si demontare

Copie, confirmată prin aplicarea semnătu-
rii electronice și/sau semnată și ștampilată 
de către ofertant.

Obligatoriu

8 Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute de art. 16 alin 
(2) lit a) din Legea 246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și 
întreprinderea municipală.

Original, completată integral și confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice și/
sau semnată și ștampilată de către ofer-
tant.

Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz: nu se aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  nu se aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
- Nu se aplică -

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  17.00

- pe: [data] 27.12.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:                              

 Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: electronic prin intermediul SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Româna

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene:    Nu 

    (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): - 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare - 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  25.10.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.11.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene):  Nu

                       (se specifică da sau nu)

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): NUTS II MD 11

32. Informația privind garanțiile solicitate: Nu se aplica

33. Alte informații relevante: 

Achitarea va fi efectuată în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 
data deschiderii ofertelor

În cazul în care la etapa de examinare a ofertelor se identifică dependența a doi sau mai mulți operatori, 
aceștia vor fi considerați ca unul singur, iar oferta de preț va fi aleasă cea care a fost identificată ca cea mai 
avantajoasă conform criteriului de cel mai mic preț la cea mai bună calitate ofertată.

Conducătorul grupului de lucru:   ______________________________  L.Ş.
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Anexa 1

INFORMAŢIA GENERALĂ 

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

Telex: _______________

E-mail: ______________

5. Certificatul de  înregistrare_____________________________________________________ 

numărul, data, înregistrării 

_____________________________________________________________________________ 

instituţia emitentă 

6. Domeniile principale de activitate:_______________________________________________

                                                   ( de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

_____________________________________________________________________________ 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)______________________________________

                                          (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 

__________________________________________________________________________

                                     durata de valabilitate ).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:___________________________ 

                                                                                                         denumirea, adresa 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____________________________________________

                                                                (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ_________________________

                                                                                                (de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic____________persoane, din care muncitori_____    pers.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______pers, din care muncitori____
pers, inclusiv:

_______________________________________________________________________ 
(de indicat profesiile și categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

                                ( de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 
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________________________________________________________________________ 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pe tipurile de activităţi indicate în pct. 14 (mii lei): 

        Anul________________________ _mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)



233

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 9222 NOIEMBRIE 2022, MARȚI

Anexa 2

 (Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ
Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

   (denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția: 

T-217/11-22 Climatizoarelor şi sistemelor de ventilaţie şi încălzire

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr.

d/o
Denumirea U.M Cantitate Specificare 

tehnică

Preț unitar, 
Lei fără TVA

Suma ofertei, 
Lei fără TVA

Suma ofertei, 
Lei cu TVA

Lot 1

1

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului  

filiala RETI  CENTRU 

or. Vatra  str. Luceafărul 13

buc 4
Volumul încăperii 

56 m3

2

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului  

filiala RETI  CENTRU 

or. Vatra  str. Luceafarul 13

buc 2
Volumul încăperii 

60 m3

Total Lot 1

Lot 2

1

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului  

filiala RETI  NORD 

or. Balti  str. Ștefan cel Mare 180

buc 1
Volumul încăperii 

60 m3

2

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului  

filiala RETI  NORD 

or. Balti  str. Stefan cel Mare 180

buc 2
Volumul încăperii 

56 m3

3

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului  

filiala RETI  NORD 

or. Bălți  str. Stefan cel Mare 180

buc 1
Volumul încăperii 

216 m3
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4

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului  

filiala RETI  NORD 

or. Bălți  str. Stefan cel Mare 180

buc 1
Volumul încăperii 

450 m3

Total Lot 2

Lot 3

1

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului     

or. Chisinau str. V.Alecsandri 78

buc 4
Volumul încăperii 

56 m3

2

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului     

or. Chisinau str. V.Alecsandri 78

buc 1

Volumul încăperii 

56 m3, Incăperea 
p/u utilaj

Total Lot 3

Lot 4

1

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului 

or. Chisinau str. V.Lupu 18

buc 1
Volumul încăperii 

56 m3

2

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului     

or. Chișinău str. V.Lupu 18

buc 2
Volumul încăperii 

150 m3

Total Lot 4

Lot 5

1

Achiziționarea și instalarea clima-
tizorului  

filiala RETI  NORD VEST  Statia 
Electrica Soroca

buc 1
Volumul încăperii 

135 m3

Total Lot 5

Lot 6

1
Achizitionarea si instalarea 
climatizorului  filiala RETI  SUD  
Statia Electrica Vulcanesti 400kV

buc. 3
Volumul încăperii 

450 m3

2
Achizitionarea si instalarea 
climatizorului  filiala RETI  SUD  
Statia Electrica Vulcanesti 400kV

buc. 1
Volumul încăperii 

56 m3

Total Lot 6

Total ofertă
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III.Termen prestare servicii:_____________________________________________________

                                                         (se completează în mod obligatoriu)
IV. Condiții de achitare:_________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)
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Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.
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_________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat

şi întreprinderea municipală

Titlul achiziţiei: T-217/11-22 Climatizoarelor şi sistemelor de ventilaţie şi încălzire

Subsemnatul, ___________________________, reprezentantul legal al ________________________,

                       (numele şi prenumele)                                            (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia: Climatizoarelor şi sistemelor de ventilaţie şi încălzire, (denumirea achiziţiei)

organizată de Î.S.”MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură 
şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 alin.
(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv 
ofertantul:

     - nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem per-
soane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu per-
soane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire.

     - nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire,

     Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmă-
rii declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________ 

Operator economic ______________________________ 

                                                         (semnătura)
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 Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia: 

 - __________________________________________

 - __________________________________________

 - __________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Bandaj roți pentru locomotive
                        (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă
              (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md www.achizitii.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii 
în SIA RSAP – www.achizitii.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
crt. CPV

Denumirea 
bunurilor

solicitate

Unitatea 
de măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, standarde de re-

ferință

Valoarea estimată 
fără TVA, 

valuta MDL

1. 34600000-3
Bandaj roți 
pentru lo-
comotive

buc. 70 890x143x83 1 708 333.33

Valoarea estimativă totală 1 708 333.33

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

    1) pentru un singur lot – nu se aplică;

    2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

    3) pentru toate loturile – nu se aplică;

    4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zilele calendaristice conform cerințelor 
Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, cu transportul Furnizorului pe 

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.achizitii.md
http://www.achizitii.md
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adresa, or. Basarabeasca, str. Rachetnaia, 1 A.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.04.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Obligatoriu

3.
Certificatul de conformitate sau 
certificate de inspecție a bunu-
rilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului sau de-
clarația pe propria răspundere privind prezentarea Certifica-
tului de conformitate la momentul livrării bunului/serviciului

Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datoriilor față 
de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau decla-
rația de proprie răspundere Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de plată 30 zile calendaristi-
ce Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.

d/o
Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
 Depunerea ofertelor: până la data 12.12.2022 ora: 16:00

 Deschiderea ofertelor pe:  13.12.2022 ora: 10:00

22. Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul platformei achizitii.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 101.
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25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să 
participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română

27. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. 28. Denumirea și 
adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 
022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – noiembrie 2022

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
Anunț de intenție nr. 003 din 11 mai 2022, BAP nr. 37 din 13.05.2022

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  18.11.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor     nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție.

37.2. Ofertele vor fi transmise: : pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părți-
le care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitație deschisă Bandaj roți pentru locomotive

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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