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4474-op/15 Cod CPV. 15800000-6  Produse alimentare - Primaria Varvareuca Floresti ......................118
4475-op/15 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Heciul Nou Singerei ......................119
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ANUNŢ DE INTENŢIE 
Denumirea autorităţii contractante:LT”M. Corlăteanu”

Adresa: s. Glinjeni, raionul Făleşti

Persoana de contact: Babii Silvia Tel: 025971483

Fax: E-mail:ltglinjeni”gmail.com

BUNURI

Nr. 
d/o

Expunerea obiectului de 
achiziţie cod CPV

Suma 
estimativă 
planificată 
fără TVA

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada desfăşurării 
procedurii de achiziţie publică

Produse alimentare 150000000-8 64398,41 Cererea ofertei 
de preţuri ianuarie

ANUNŢ DE INTENŢIE
Ministerul Economiei, c/f: 1006601000026
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Marii Adunări Naţionale piaţa 1
Persoana de contact: Dolghi Dorin Telefon: 250690 250696
Fax: 234064 E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1
Produse petroliere, combusti-
bil, electricitate şi alte surse de 
energie

09000000-3 150000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII 
MOLDOVA, c/f: 1006601001182
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9
Persoana de contact: Neagu Zinaida Telefon: 022221107
Fax: 823411 E-mail: mihail.castravet@fisc.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Servicii

1 Servicii de abonare la Editii 
periodice 64111000-7 60000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2015 

Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA, c/f: 1006601003762
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Persoana de contact: Macari Ala Telefon: 268-205 268-201 268-480 268133
Fax: 22 268373 E-mail: ala.macari@parlament.md

Nr. Descrierea obiectului 
achiziţiei Cod CPV Suma planificată (lei, 

făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Ulei pentru automobile 09211100-2 100000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

2 Suvenire 18530000-3 200000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

3

Accesorii, consuma-
bile pentru computere, 
sticuri, căști, acumulator 
UPS, Consumabile și 
piese pentru aparate de 
multiplicare

30000000-9 960000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

4 Anvelope 34000000-7 130000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

5 Simboluri de Stat 35821000-5 106800.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

6 Mărfuri electrice 39000000-2 70000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul I

7 Mobilier pentru cantină 39100000-3 401700.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

8 Mașină frigorifică 42000000-6 1100000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul II

9 Mărfuri de uz 
gospodăresc 44000000-0 346700.00 Licitaţie publică 2016 

Trimestrul I

10 Dulapuri metalice, sa-
feuri, rafturi metalice 44421000-7 97000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2016 

Trimestrul I
Servicii

11
Servicii de măsurare, 
verificare a aparatelor și 
utilajului electric

50532000-3 88000.00 Cerere a ofertelor 
de preţuri

2016 
Trimestrul II

12 Servicii de deservire a 
delegațiilor oficiale 55300000-3 600000.00 Licitaţie publică 2016 

Trimestrul I

13

Servicii editoriale 
(Cartea de onoare a 
Parlamentului, Foi cu 
antet, Felicitări, Plicuri, 
Broșuri)

64000000-6 348800.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

14 Servicii de mentenanță a 
sistemului informațional 72000000-5 990000.00 Licitaţie publică 2016 

Trimestrul I

15
Servicii de instruire a 
funcționarilor publici ( 
limba engleză)

80580000-3 200000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

Lucrări

16 Reparații curente ale 
clădirilor și încăperilor 45000000-7 350000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2016 

Trimestrul II
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ANUNŢ DE INTENŢIE
I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, c/f: 1003600150716
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 51
Persoana de contact: Minascurta Tatiana Telefon: 022267041
Fax: 022241775 E-mail: scms@ms.md

Nr. Descrierea obiectului 
achiziţiei Cod CPV Suma planificată 

(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Produse petroliere 09130000-9 230000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

2 Produse alimentare pe 
semestrul I 15000000-8 700000.00 Licitaţie publică 2016 

Trimestrul I

3 Produse alimentare pe 
semestrul II 15000000-8 800000.00 Licitaţie publică

2016 
Trimestrul III 
Trimestrul IV

4 Produse alimentare 
sezoniere pe tr.II 15300000-1 50000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2016 

Trimestrul II

5 Produse alimentare 
sezoniere 15300000-1 50000.00 Cerere a ofertelor 

de preţuri
2016 

Trimestrul IV

6 Hartie termografica 30197641-1 200000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

7 Consumabile dentare 33141800-8 200000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

8 Reagenti de laborator 33650000-1 1300000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

9 Medicamente 33690000-3 3800000.00 Licitaţie publică 2016 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP SCM nr.1, c/f: 1003600152673
Adresa: str.Melestiu, 20
Persoana de contact: Domenco Marina Telefon: 022-35-47-93
Fax: 022354793 E-mail: marina.domenco@mail.md

Nr. Descrierea obiectului 
achiziţiei Cod CPV Suma planificată 

(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 
(trimestrul)

Bunuri

1 Prafuri medicinale 
pentru copii 33690000-3 70000.00 Cerere a ofertelor de 

preţuri
2016 

Trimestrul I
Servicii

2 Servicii de intretinere a 
ascensoarelor 50750000-7 130000.00 Cerere a ofertelor de 

preţuri
2016 

Trimestrul I
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ANUNŢ DE INTENŢIE
DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII, c/f: 1006601001229
Adresa: şos. Hînceşti 84
Persoana de contact: Terentii Cristina Telefon: 022252325 252149 252071
Fax: 022252049 E-mail: achizitii.army@army.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1

Ouă de găină pentru consum 
uman, unt de vaci, ulei vegetal 
rafinat nedezodorat, zahăr tos, 
paste făinoase, sare iodată, sare 
neiodată, oţet de masă 9%, praf de 
muştar, piper roşu măcinat

15000000-8 2480000.00 Licitaţie 
publică

2016 
Trimestrul I

2

produse de panificaţie (pîine din 
făină de grîu de cal.I, pîine din 
amestec de făină de grîu şi făină de 
secară)

15811100-7 2480000.00 Licitaţie 
publică

2016 
Trimestrul I

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 15/02918

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

Telefon/fax 022267041
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COBEŢ OLGA
Obiectul achiziţiei Servicii de reparaţie şi de întreţinere a utilajului medical
Cod CPV 50400000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 51, blocul A, et. VI

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A. 51

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251512149
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Renastere’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9649921 
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Licitaţie publică Nr. 15/03101

Autoritatea contractantă IMSP AMT Ciocana
Adresa mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Telefon/fax 022475255
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DANU EVGHENIA
Obiectul achiziţiei Aparataj medical
Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Ciocana, mun. Chisinau str. Vadul lui Voda,80
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 22512145
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.14 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512145
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.14 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512145
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.14 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9891239 

Licitaţie publică Nr. 15/03181

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Independenţei 1
Telefon/fax 023154623
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ANDRONIC CAROLINA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare secundare pentru instituțiile preșcolare pe 
a.2016 conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport

Cod CPV 15000000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini RMoldova mun.Bălţ piața Independenţei,1 Primăria biroul 250
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică RMoldova mun.Bălţ piața Independenţei,1 Primăria biroul 311
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226602
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 420515101796401
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226602
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 461400000017301
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226602
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 19.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10031771 

Licitaţie publică Nr. 15/03223

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican
Adresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29
Telefon/fax 0 22 40 36 97
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MAGLA MARIANA

Obiectul achiziţiei Materiale angiografice şi articole parafarmaceutice pentru Secția 
Chirurgie Endovasculară

Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Serviciul Achiziţii Publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29IMSP SCR, bl. admin., 
et. 2, Sala de şedinte nr. 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 225190220
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 225190220
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 225190220
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 15.02.2016 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.02.2016 14:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10113448 

Licitaţie publică Nr. 15/03225

Autoritatea contractantă Biroul Vamal Chișinău
Adresa num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
Telefon/fax 022507598
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI
Obiectul achiziţiei Servicii transport de date pentru anul 2016
Cod CPV 72400000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biorul vamal Chișinău, bd. Dacia, bir. 224
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică num. Chișinău, bd. Dacia 49/6
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101032212532
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10117041 

Licitaţie publică Nr. 15/03248

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Telefon/fax (022) 250-809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŞOVA GHEORGHI
Obiectul achiziţiei Achizitionarea hirtiei pentru anuyl de activitate 2016(Repetat)
Cod CPV 30197644-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, mun.Chişinău, str.T.Ci-
orbă 1, blocul administrativ, et.3, Serviciul achiziţii publice, tel. 
+37322250809

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10152158 
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Licitaţie publică Nr. 15/03253

Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ A CONSILI-
ULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Bucureşti 53

Telefon/fax 022226566
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PUTIN MARCEL

Obiectul achiziţiei servicii de alimentare a persoanelor social vulnerabile din mun. 
Chişinău

Cod CPV 55510000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str. Bucureţti, 53.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Bucureşti 53

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000004793
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461400000479301
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226614
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 220100000004793
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10164432 

Licitaţie publică Nr. 15/03260

Autoritatea contractantă SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Telefon/fax 022574254
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cabac Andrian

Obiectul achiziţiei Servicii de deservire tehnică şi reparaţie curentă a mijloacelor de 
transport

Cod CPV 50112000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 210101030102531
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030102531
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030102531
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10181105 

Licitaţie publică Nr. 15/03262

Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
Telefon/fax 022-20-52-67 022-20-52-65
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DÎNGA OLESEA
Obiectul achiziţiei Obiecte de uz gospodăresc și detergenți
Cod CPV 39800000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165, biroul 301
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 15:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10181912 
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Licitaţie publică Nr. 15/03266

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL DONDUŞENI

Adresa Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, str. Mihai 
Eminescu 26/ bl. 1

Telefon/fax 0 251 2 32 05
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SCORŢESCU LILIANA

Obiectul achiziţiei Reactive și consumabile de laborator, articole stomatologice pent-
ru anul 2016

Cod CPV 33690000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Donduşeni, str. Mihai Eminescu 26/ bl. 1, bir.57

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, DONDUŞENI, or. Donduşeni, str. Mihai 
Eminescu 26/ bl. 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251027214
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Donduseni
Cont trezorerial 262500000501101
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251027214
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Donduseni
Cont trezorerial 262500000501101
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251027214
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Donduseni
Cont trezorerial 262500000501101
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10196205 

Licitaţie publică Nr. 15/03277

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul raional Ungheni
Adresa or.Ungheni ,str.Nationala 37
Telefon/fax 0236 28101
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RACOVIŢĂ VASILE
Obiectul achiziţiei Articole parafarmaceutice
Cod CPV 33140000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ungheni ,str.Nationla nr.37
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Ungheni ,str.Nationala 37
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251546246
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Cont de decontare 2251546246
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251546246
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10203715 

Licitaţie publică Nr. 15/03306

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Telefon/fax 022250900
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PARII LILIAN
Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare
Cod CPV 66510000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 26
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101018301
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000018301
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10255569 

Licitaţie publică Nr. 15/03307

Autoritatea contractantă GRĂDINA ZOOLOGICĂ Î.M.
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
Telefon/fax 022 76-89-77
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIOBANU DUMITRU
Obiectul achiziţiei produse petroliere pentru anul 2016
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50/7 bir.5
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 50 bl. 7
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 420515101492701
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 420515101492701
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 420515101492701
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10259756 

Licitaţie publică Nr. 15/03311

Autoritatea contractantă Agenția pentru Eficiență Energetică
Adresa Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1 et.10
Telefon/fax 022 49-94-44(6)
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PIDLEAC DRAGOŞ
Obiectul achiziţiei Produse Petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Alecu Russo 1, etajul 10, of. 1002
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1 et.10
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101380804
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101380804
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101380804
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10263240 
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Licitaţie publică Nr. 15/03322

Autoritatea contractantă CENTRUL DE PLASAMENT ŞI REABILITARE PENTRU 
COPII DE VÎRSTĂ FRAGEDĂ

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu A. 51

Telefon/fax 022737022
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢVETOV ANGELA
Obiectul achiziţiei Achizitionarea produselor petroliere
Cod CPV 09130000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frage-
da, str. Cosmescu A. 51

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Cosmescu A. 51

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 440115101120102
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 3359502
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 461300000120101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 3359502
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 461300000120101
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 3359502
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10302177 

Licitaţie publică Nr. 15/03324

Autoritatea contractantă IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă nr.1
Telefon/fax (022) 250-809
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ZAGADAILOV DIANA
Obiectul achiziţiei Consumabile pentru serviciul imagistic - 2016
Cod CPV 32354110-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă 1, bloc administrativ (et.3), Servi-
ciul Achiziții Publice.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251710SV82872797100
Banca BC’MOBIASBANCA’S.A.
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10304229 

Licitaţie publică Nr. 15/03325

Autoritatea contractantă OFICIUL CENTRAL DE PROBAŢIUNE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Alecsandri Vasile 1

Telefon/fax 0 22 28 09 05
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POPA GALENA
Obiectul achiziţiei Benzină fără plumb Euro premium 95
Cod CPV 09132100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. V. Alacsandri, 1 bir 509

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Alecsandri Vasile 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 4400115101379405
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000379402
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000379402
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10309723 

Licitaţie publică Nr. 15/03332

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul raional Ungheni
Adresa or.Ungheni ,str.Nationala 37
Telefon/fax 0236 28101
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Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CRIJEVSCHI LUDMILA

Obiectul achiziţiei Filme radiografice şi reagenţi pentru developare pentru anul 
2016conform necesităţilor Spitalului Raional Ungheni

Cod CPV 32354110-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Ungheni ,str.Nationala 37
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare MD13ML00000000225154
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD13ML00000000225154
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD13ML00000000225154
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10321949 

Licitaţie publică Nr. 15/03334

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa şos. Hînceşti 84
Telefon/fax 022252325 252149 252071
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POJAR STANISLAV

Obiectul achiziţiei produse de panificaţie (pîine din făină de grîu de cal.I, pîine din 
amestec de făină de grîu şi făină de secară)

Cod CPV 15811100-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
bir.106

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, 
bir.103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101299201
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000299201
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
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Cont trezorerial 461300000299201
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10325364 

Licitaţie publică Nr. 15/03341

Autoritatea contractantă Compania Națională de Asigurări în Medicină
Adresa mun. Chişinău, blvd Grigore Vieru nr.12
Telefon/fax 022 223317
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LEŞCO GHENADIE
Obiectul achiziţiei produse petroliere pentru necesitatile CNAM pentru a. 2016
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd. Grigore Vieru, 12, bir. 206
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, blvd Grigore Vieru nr.12
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 331891
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 12240250150
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 331891
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 12240250150
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 331891
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 12240250150
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10351984 

Licitaţie publică Nr. 15/03347

Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Interne
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Telefon/fax 022-255882
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CARAGHEORGHI MIHAIL
Obiectul achiziţiei produse petroliere
Cod CPV 09130000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 75, etajul 1, bir.135
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
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Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 440115101013307
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000013303
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 3359502
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 461300000013303
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 14:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 14:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10380827 

Licitaţie publică Nr. 15/03348

Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Telefon/fax 022406838
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COVALI VITALIE
Obiectul achiziţiei Carburanti
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 1, bir. 103

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5 Sala de 
sedinte

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecentru’ Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251206328
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Telecentru’ Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10381143 
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Licitaţie publică Nr. 15/03350

Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
Telefon/fax 022-20-52-67 022-20-52-65
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GLIGOR EUGENIA
Obiectul achiziţiei Utilaj medical
Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, biroul 301
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 22512015544
Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Cont trezorerial AGRNMD2X723
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 15:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10383753 

Licitaţie publică Nr. 15/03353

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Telefon/fax 022888416
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RAŢUC LIUBOV

Obiectul achiziţiei Reactivi pentru analizorul Hidrasys(repetat) si alergeni de diag-
nosticare prin scarificare

Cod CPV 33696500-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală or. Сhişnău, 
str. C.Vîrnav,13

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251817136
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 20.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10386972 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/02832 din 12.01.2016 cu privire la achiziţia de Executarea lucrărilor de construcție a complexului locativ cu 
4 blocuri, 92 apartamente, or. Leova, cod CPV - 45000000-7, conform necesităţilor autorităţii contractante IMPCLPSV II, sunt operate 
următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 12.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.01.2016 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9544062 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/02867 din 14.01.2016 cu privire  la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor  imunosupresive  în  scopul 
realizării Programului Naţional de Transplant pentru anul 2016, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante 
Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 14.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.01.2016 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9581312 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/02878 din 14.01.2016 cu privire la achiziţia de Achiziţionarea medicamentelor în scopul realizării Programu-
lui Naţional de prevenire, profilaxia şi controlul infecţiei HIV/SIDA/ITS pentru anul 2016, cod CPV - 33690000-3, conform necesităţilor 
autorităţii contractante Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 14.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.01.2016 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9596251 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03180 din 05.01.2016 cu privire la achiziţia de Prestarea serviciilor de către operatorii de telefonie mobile., 
cod CPV - 64210000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL MINIS-
TERULUI AFACERILOR INTERNE, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10031215 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03201 din 06.01.2016 cu privire la achiziţia de Achizitionarea produselor alimentare, cod CPV - 15800000-6, 
conform necesităţilor autorităţii contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 04.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.01.2016 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 06.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.01.2016 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10069746 
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03283 din 13.01.2016 cu privire la achiziţia de Dezinfectanţi și termoindicatoare, cod CPV - 24455000-8, con-
form necesităţilor autorităţii contractante IMSP Institutul Mamei şi Copilului, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10205585 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/03295 din 13.01.2016 cu privire la achiziţia de Filme radio(foto)grafice, reactive de developare a acestora, 
cod CPV - 32354110-3, conform necesităţilor autorităţii contractante IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI, sunt operate următoarele 
modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10217761 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 15/02447 din 28.12.2015 cu privire la achiziţia de Servicii de asigurări facultative de 
sănătate, de accidente și asigurări a angajaţilor care pleacă peste hotare, cod CPV - 66518200-6, conform necesităţilor autorităţii con-
tractante Banca Nationala a Moldovei.
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03154

Autoritatea contractantă I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1
Telefon/fax 022 738718
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COZMA RADU
Obiectul achiziţiei Biodistructive
Cod CPV 24000000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Dispensarul Cardiologic et. 4 of. 401

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu 29 bl. 1, 
sala de sedinte

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251902161
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=9982538 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03174

Autoritatea contractantă SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA I.M.S.P.

Adresa Republica Moldova, BASARABEASCA, or. Basarabeasca, str. 
Muncii 55

Telefon/fax 029722437
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Nadejda Vatova
Obiectul achiziţiei Produse petroliere (Benzina Ai 95premium) pe anul 2016
Cod CPV 09132000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BASARABEASCA, or. Basarabeasca, str. 
Muncii 55

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000510701
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Cimislia
Cont trezorerial TREZMD2X
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000510701
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Cimislia
Cont trezorerial TREZMD2X
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10028794 



5 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.1  

28

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03255

Autoritatea contractantă I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2
Telefon/fax 022-75-69-60;079557119
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cebuc Alexandru
Obiectul achiziţiei Detergenţi
Cod CPV 39831200-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP AMT Buiucani,etaj.2, bir.220 de pe str.I.L.Caragiale 2 mun.
Chişinău .

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică IMSP AMT Buiucani,etaj.5, sala de şedinţe de pe str.I.L.Caragiale 
2 mun.Chişinău.

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264141002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000530507
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10171764 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03270

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI

Adresa Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str. 31 August 
1

Telefon/fax 060117150
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Coşciug Efimia
Obiectul achiziţiei achiziţionarea produselor petroliere
Cod CPV 09132000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul Raional Şoldăneşti

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str. 31 August 
1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000009856
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226640
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000009856
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226640
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10198476 
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03285

Autoritatea contractantă Consiliul raional Călărași
Adresa or. Călărași, str. Biruinței 1/1
Telefon/fax (0244)22058
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STRATAN EUGENIA
Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Călărași, str. Biruinței 1/1, et. 1 Direcția Genenrală Finanțe
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Călărași, str. Biruinței 1/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10205811 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03298

Autoritatea contractantă Banca Nationala a Moldovei
Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Telefon/fax 022409364
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GAGEA Radu
Obiectul achiziţiei Scanere pentru secretariat
Cod CPV 30216110-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru nr.1, bir.143 (oficiul corespondenţă), 
et.1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10236473 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03299

Autoritatea contractantă DETS sect. CENTRU
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Telefon/fax (022) 27-10-22
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MANEA MIHAELA

Obiectul achiziţiei Servicii de reparaţie a utilajului tehnologic în urma avarierilor pe 
parcursul anului 2016.

Cod CPV 50000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS s. Centru, str Bulgara 41 et.1, biroul 3
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Cont de decontare 220100000005196
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000005196
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10241858 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03300

Autoritatea contractantă DETS sect. CENTRU
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Telefon/fax (022) 27-10-22
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MALÎI OLESEA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie în urma avarierilor a reţelelor electrice pe 
parcursul anului 2016

Cod CPV 45310000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000005196
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000005196
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10247079 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03303

Autoritatea contractantă IMSP SR Telenesti
Adresa or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Telefon/fax 025822022
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FURDUI ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Echipamete de radiodiagnosticare – pelicolă radiologică și a con-
sumabilelor pentru examinarea radiologica

Cod CPV 33110000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264411002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000513801
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264411002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 462500000513801
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10253950 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03308

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul raional Ungheni
Adresa or.Ungheni ,str.Nationala 37
Telefon/fax 0236 28101
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SAVCIUC IULIA
Obiectul achiziţiei Formulare statistice
Cod CPV 22820000-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Ungheni ,str.Nationala 37
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251546246
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251546246
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ungheni
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10259779 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03310

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Criuleni
Adresa or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Telefon/fax 024822136
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIMON ALEXANDRU
Obiectul achiziţiei Filme radiologice pentru anul 2016
Cod CPV 32354100-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251440146
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Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Criuleni
Cont trezorerial MOLDMD2X340
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10262899 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03320

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL TARACLIA

Adresa Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 
59

Telefon/fax 029425983
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAIREAC SNEJANA
Obiectul achiziţiei Porduse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, Consiliul Raional Taraclia

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, TARACLIA, or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare 
59

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10292635 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03330

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL RÎŞCANI
Adresa Republica Moldova, RÎŞCANI, or. Rîşcani, str. N. Testemiţeanu 6
Telefon/fax 025622448
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SACALIUC VALENTINA
Obiectul achiziţiei Amestecuri lactate adaptate pentru copii
Cod CPV 15550000-8
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, RÎŞCANI, or. Rîşcani, str. N. Testemiţeanu 6
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, RÎŞCANI, or. Rîşcani, str. N. Testemiţeanu 6
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10320150 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03333

Autoritatea contractantă CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Telefon/fax 022253743
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BĂTRÎNU OXANA
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Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. A.Lăpuşneanu 28, Curtea Constituţională a 
Republicii Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 15:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10322921 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03335

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA
Adresa Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Telefon/fax 026322141
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie STOIU ANGELA
Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2016
Cod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Raional Leova or.Leova ,str.Stefan cel Mare 63 
Blocul Administartiv.Responsabil Jurist Angela Stoiu

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, LEOVA, or. Leova, str. Ştefan cel Mare 63
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000501601
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 2264381002
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10332590 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03356

Autoritatea contractantă IMSP SCM nr.1
Adresa str.Melestiu, 20
Telefon/fax 022-35-47-93
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie DOMENCO MARINA
Obiectul achiziţiei Servicii de asistenţă tehnică a ascensoarelor
Cod CPV 50750000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Melestiu, 20
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
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Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251111134
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10389752 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/03359

Autoritatea contractantă DIRECŢIA CULTURĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
CHIŞINĂU

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. București, 68
Telefon/fax 022-21-27-30 022-21-05-35
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎNZARI LUDMILA

Obiectul achiziţiei servicii de abonare la bazele de date necesare Bibliotecii munici-
pale ”B.P. Hasdeu” pentru anul 2016 (concurs repetat)

Cod CPV 72320000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
148, etaj III

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
148, etaj III

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 220100000004860
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 220100000004860
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226614
Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2016 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10395423 
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Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/03250 din 21.01.2016 cu privire la achiziţia de Servicii alimentare pentru deservirea delegaţiilor, 
cod CPV - 55300000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EU-
ROPENE, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 11.01.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.01.2016 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 21.01.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.01.2016 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție:  
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10153400 

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/02449 din 09.11.2015 cu privire la achiziţia de Lucrări de schimbare 
a geamurilor la Laboratorul de Referință în Microbiologia Tuberculozei , cod CPV - 45421132-8, conform necesităţilor autorităţii con-
tractante IMSP IFP «Chiril Draganiuc».
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Licitaţia publică 1167/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Rezina, r-nul Rezina 
2. IDNO: 1007601006391
3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 
4. Obiectul achiziiei: Servicii de curăţenie şi igienizare în or. Rezina 
5. Cod CPV: 90600000-3
6.  Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de curăţenie igienizare în or. 
Rezina 
conform necesităţilor  Primăria or. Rezina, r-nul Rezina 
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: 
buget local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
1 90600000-3 servicii de curăţenie şi igienizare a or. Rezina

Codul CPV       Descrierea serviciului Cantitatea      Perioada 
de implemintare 

        Lotul I 
1 90610000-6 Servicii de curăţare a trotuarilor,măturare a 

străzilor cu evacuarea deşeurilor 
(după necesitate de curăţat bordurele de 
buruian )

111570 m2 01.01.16
31.12.16

      Lotul II 
2 9060000-3 Servicii de curăţire , intreţinere a spaţiilor 

verzi şi sădirea copacilor,florilor(flori anuale 
petunii,hrizanteme)
Gazoanele între străzi şi trotuare(cosirea 
ierbii 
Tăierea  arborilor uscaţi. 
Evacuarera frunzelor uscate.
Curatirea florilor,copacilor

73850

150
2800 

m2

buc
m3

01.01.16
31.12.16

      Lotul III
3 90620000-9 Întreţinerea străzilor pe timp de iarnă

(curăţirea mecanizată, manuală,)impraştierea 
MAD pe sectoare de străzi cu pericol înnalt.

173890 m2 După necesitate 

4 9060000-3        Lotul IV 
Pregătirea oraşului către sărbători: 
Creciunul ,Paştele,
Paştele Blajinului, 
1 Mai, 9 Mai,Ziua Independenţei, Ziua 
Limbii,Ziua oraşului, Hramul or. Rezina, s. 
Ciorna, s. Boşerniţa, 
s. Stohnaia
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Amenajarea bradului cu jucării
Amenajarea bradului cu panouri 
Instalarea iluminăţiilor la brad şi în oraş 
Instalarea cortului la scenă la sărbători (de 
10 ori pe an)
Vopsirea monumentelor cu vopsea de ulei
Vopsirea baghetelor la scaune
Vopsirea marcajului la trecerile de pietoni
Confecţionarea , montarea, demontarea 
steguleţilor la sărbătoari( montarea şi 
demontarea de 3 ori pe an)
Vopsirea bordurilor, copacilor, gardurilor  cu var 
Confecţionarea, montarea, demontarea 
placatelor
Reparaţia scaunilor: confecţionarea baghetelor, 
schimbarea lor

24 
48 
450 
1 

193 
160 
40 

412

21000 

40 

526 

m2

m2

m.l.
buc

m2

m2

m2

buc

m2

m2

m2

Creciunul
Paştele,
Paştele Blajinului, 
1 Mai, 9 Mai,Ziua 
Independenţei, Ziua 
Limbii
Ziua oraşului, 
Hramul or. Rezina,
 s. Ciorna, 
s. Boşerniţa, 
s. Stohnaia, după 
necesitate

       Lotul V
5 98371111-5 Servicii de întreţinere a cimitirului din or. 

Rezina, s. Ciorna,  s. Stohnaia, paza 12
luni 01.01.16

31.12.16
       Lotul VI

6 9060000-3 Servicii de întreţinere a gunoiştii din or. 
Rezina, paza 12

luni 01.01.16
31.12.16

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: _01.01.2016 pînă la 
31.12.2016

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Date despre participant- original potrivit modelului din pct. 5, Cap. IV din 
Documentația, confirmate prin semnătura şi ştampila 
Participantului

Obligatoriu

2 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului:

Obligatoriu
3 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deţinătoare de cont: Obligatoriu
4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor,contribuţiilor-copie
eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal 
al Republicii Moldova):

Obligatoriu

5 Ultimul raport financiar-copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu
6 Certificat ce confirmă dotarea tehnică- original confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standart. Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă ofertă conform F 3.2 din Documentația Obligatoriu
9 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) Obligatoriu

        Experienţa similară pe o perioada cel puţin 3 ani .

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Rezina

Adresa: Anticamera, et. 3, Primaria or. Rezina, or. Rezina str. 27 August, 

Tel: (254)2-30-05

Fax:0(254)2-16-48

E-mail: diana.72.arh@gmail.com  
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Numele şi funcţia persoanei responsabile: Popa Diana- arhitect, specialist în CGCD

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Preşedintele raionului Rîşcani, cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Primaria or. Rezina

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezorpria de Stat

(c) codul fiscal: 1006601000037 

(d) contul de decontare : 226639

(e) contul trezorerial: 12240766701

(f) contul bancar: TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială: Ministerul Finanţelor-Trezoreria Teritoriala Rezina

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe:  20.01.2016

pe adresa: Anticamera, et. 3, Primaria or. Rezina, or. Rezina str. 27 August, 1 

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Preşedintele raionului Rîşcani şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la:  20.01.2016, 10:00,

pe adresa : Anticamera, et. 3, Primaria or. Rezina, or. Rezina str. 27 August, 1

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.
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Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăriei oraşului Rezina, cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
licitaţia publică nr. 1167/15 din 20.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Primaria or. Rezina.

(b) datele bancare:  Ministerul Finanţelor-Trezorăria de Stat. 

(c) codul fiscal:  1007601006391

(d) contul de decontare:  226639

(e) contul trezorerial: 461500000683201

(f) contul bancar: TREZMD2X. 

(g) trezoreria teritorială: Ministerul Finanţelor-Trezoreria Teritoriala Rezina

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1168/15

1. Denumirea autorităţii contractante:  Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică 
„Manta-V”

2. IDNO:  1003603005356
3. Tip procedură achiziție:  Licitaţie Publică
4. Obiectul achiziției:  Produse petroliere pentru anul 2016
5. Cod CPV:  09000000 – 3_
6.  Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării  produselor petroliere pentru anul 2016
conform necesităţilor Întreprinderii de Stat Întreprinderii Silvo Cinegetice „Manta-V”   

 [denumirea autorităţii contractante] 
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: 
 Mijloace proprii

[sursa banilor publici]
 
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă

1 09132000-3 BbbBenzină premium
Benzină Premium -95 L 23 000

- Cifra octanică, 
COR, min. 95;
- Aspect limpede 
şi transparent.
- SM SR EN 228

2 09134210-9 Motorină Euro-5 L 23 000

Aditivii din motorină 
nu trebuie să conţină  
compuşi ai metalelor şi 
fosforului.

- Cifra cetanică, 
min. 51,0.

- SM SR EN 590

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:  01 februarie 2016 pînă la 
31.12.2016
          Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a 
întreprinderii – copie

– emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului;

obligatoriu
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2 Certificat de atribuire a contului 
bancar– copie

- eliberat de banca deţinătoare de cont, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului;

obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică 
a plăţii impozitelor, contribuţiilor 
– copie

- eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului - conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova), confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

obligatoriu

4 Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului; 

obligatoriu

5 Licenţa de activitate – copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt 
certificat echivalent ce confirmă 
calitatea produselor petroliere oferite   
– copia originalului

– eliberat de Organismul Naţional de 
Verificare a conformităţii produselor– copia 
originalului, confirmată prin ştampila şi 
semnătura Participantului

obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita 
etică şi neimplicarea în practici 
frauduloase şi de corupere  

-Conform (F3.4). din Documentele Standart obligatoriu

         Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

 Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică 
„Manta-V”

           Adresa: or. Cahul, extravilanul oraşului, în direcţia s.Cotihana

Tel:0(299) 3-56-68; 0(299) 3-56-64

Fax: 0(299) 3-56-64

E-mail:manta-v@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Jurist Colţeniuc Cristina

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa  Întreprinderea de Stat Întreprinderea Silvo, 
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii   Întreprinderea de Stat Întreprinderea SilvoCinegetice „Manta-V” ;

b) datele bancare B.C.”MOLDINDCONBANK”S.A fil.Cahul;  

(c) codul fiscal  1003603005356; 

(d) contul de decontare 2251448283 ; 

(e) contul bancar MOLDMD2X348; 

 

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
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de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 20.01.2016

- pe adresa:  or. Cahul, extravilanul oraşului, în direcţia s.Cotihana

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Întreprinderii de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică „Manta-V” şi a reprezentanţilor Participanţilor la 
licitaţie 

la:  20.01.2016, 10:00,

pe adresa   :  or. Cahul, extravilanul oraşului, în direcţia s.Cotihana.

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de  1 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Întreprinderii de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică „Manta-V”, 
cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 1168/15 din 20.01.2016”, conform următoarelor 
detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Întreprinderii de Stat Întreprinderea Silvo Cinegetică „Manta-V”;

(b) datele bancare   B.C.”MOLDINDCONBANK2S.A fil.Cahul;  

(c) codul fiscal  1003603005356;

(d) contul de decontare   2251448283 ;

(e) contul bancar   MOLDMD2X348;

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1169/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Raional Edineţ
2. IDNO:      1007601009794
3. Tip procedură achiziţie: licitaţie publică
4. Obiectul achiziţiei: “Servicii la întreţinerea de iarnă a autodrumurilor publice locale raionale, pe 

perioada de iarnă a anului 2016”.
5. Cod CPV: 90620000-9
6. Data publicării anunţului de intenţie:  

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării  serviciilor  la  întreţinerea de  iarnă a 
autodrumurilor publice locale raionale, pe perioada de iarnă a anului 2016.
conform necesităţilor  Consiliul Raional Edineţ (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, 
este alocată suma necesară de  Bugetul Local
 
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1. 90620000-9

Proiect

Conform listei 
cantităţilor 
de lucrări

“Servicii la întreţinerea de iarnă a 
autodrumurilor publice locale raionale, 
pe perioada de iarnă a anului 2016”, 
inclusiv:
1) Excavat transport cu incarcator frontal , la 
distante de incarcare in autovehicul cu incarcator 
frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din 
teren catg.1 la distanta  11-20  m (Разработка 
и перемещение грунта фрон-тальным 
погрузчиком 1.0- 2,5 м3, на погру-зочное 
расстояние в автомобиль на рас-стояние  10-
20 м, грунт 1 категории) 100m3............
2) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 
de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare auto 
teren catg. I (Разработка грунта с автозагруз-
кой  экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 
м3 с гидравлическим управлением, грунт 
естественной влажности, I категории) 
100m3......
3)Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
14,5t.la distanta 25 km (Транспортировка 
грузов автоса-мосвалами на расстояние 25 
км)1t...
4)Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
5,5t. la distanta 25 km (Транспортировка грузов 
автоса-мосвалами на расстояние 25)км1t...
5)Transportarea incarcaturilor cu Tractor MTZ-
80(4tn) la distanta 25 km (Транспортировка 
грузов Tractor MTZ-80(4tn) на расстояние 25 
км). 1t............................................

1

1

1

1

1
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6) Descarcarea materialelor (MAD)din grupa 
A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa 
sau teren, din auto categoria 1 (Разгрузка 
материалов группы А - мелкие и тяжелые 
сбрасыванием - на рампу или площадку, из 
авто, 1 категории) 1t......................................
7) Musuroirea MAD manual din gramezi 
de pe acostamente  (Формирование куч 
противоскользящего материала вручную из 
куч на обочине) 1m3.......
8) Trecerea lucratorilor de la un indicator la 
altul:1km de trecere (Переход работников от 
одного знака к другому:1 км пешком) 1 km 
9) Raspindirea materialului antiderapant pe 
partea carosabila din gramezi (antiderapant 
10%.) (Разбрасывание противоскользя-щего 
ма-териала из куч на проезжую часть) 1000 
m2................
10) Raspindirea materialului antiderapant pe 
partea carosabila din gramezi (antiderapant 
30%) (Разбрасывание противоскользящего 
мате-риала из куч на проезжую часть) 1000 
m2.....
11) Raspindirea materialului antiderapant 
pe partea carosabila cu masina KM-800C 
(antiderapant 30%)  (Разбрасывание 
ротивоскользящего материала по проезжей 
части машиной KM-800C) 1000 m2.............
12) Deplasarea autogrederului de lа 
locul parcarii la locul de lucru si inapoi  
(Перебазировка автогрейдера с места 
парковки на рабочее место и обратно) 1 
km....... 
13) Curatirea partii carosabile de zapada afinata 
cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm 
(Очистка проезжей части от рыхлого снега 
автогрейдером, толщиной  до 30 см) 1 km ......
........................................
14) Curatirea drumurilor de zapada cu tractor 
T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог 
от снега трактором T 150K с наклонным 
ковшом)1km......
15) Curatirea drumurilor de zapada cu tractor 
„Canglin” ZLM 30E-5 cu lopata inclinata 
(Очистка дорог от снега трактором 
„Canglin”ZLM 30E-5 с наклоннымковшом)1km 
.......
16) Curatirea partii carosabile de zapada cu 
buldozer, grosimea stra-tului de 0,5 m (Очистка 
проезжей части от снега бульдозером, 
толщиной слоя 0,5 м) 1 km ...............
17) Curatirea sulurilor de zapada de pe 
acostamente cu buldozer grosimea stratului 
de zapada de pina la 1 m (Очистка снега 
с обочины дорог при помощи бульдозера, 
толщина слоя снега до 1 м) 1 km .....................
18) Curatirea sulurilor de zapada de pe 
acostamente cu autogreder cu 1 trecere 
(Очистка снега с обочины дорог при 
помощи автогрейдера за один проход) 1 km 
.............................

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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19) Curatirea sulurilor de zapada de pe 
acostamente cu Tractor T-150 Kgrosimea 
stratului de zapada de pina la 1 m (Очистка 
снега с обочи-ны дорог при помощи Tractor 
T-150 K, толщина слоя снега до 1 м) 1 km 
20) Curatirea sulurilor de zapada de pe 
acostamente cu „Canglin” ZLM 30E-5 
Kgrosimea stratului de zapada de pina la 1 m 
(Очистка снега с обочины дорог при помощи 
„Canglin” ZLM 30E-5, толщина слоя снега до 
1 м) 1 km ..............................
21) Curatirea partii carosabile de zapada cu 
treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu muta-
re de pina la 20 m  (Очистка проезжей части 
от снега поперечными проходами бульдозе-
ром 75л.с. с перемещением до 20 м) 100m3 .......
...........................
22) Curatirea partii carosabile de zapada cu 
treceri transversale cu buldozer 108 c.p. cu 
mutare de pina la 30 m   (Очистка проезжей 
части от снега поперечными проходами 
бульдозером 108л.с. с перемещением до 30 м) 
100m3 ........
23) Curatirea partii carosabile de zapada 
cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 
(Очистка проезжей части от снега плужным 
снегоочистителем с одним лемехом на 
тракторе MTZ-80/82) 1 km.......
24) Curatirea partii carosabile de zapada cu 
masina KM-800C (Очистка проезжей части 
от снега машиной KM-800C). 1000 m2...........
25) Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 
701 cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 
m (Очистка дорог от снега трактором T 701 
с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м) 1 
km .........................................
26) Excavat transport cu incarcator frontal 
Hitaci ZW 220, la distante de incarcare in 
autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 
1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  
11-20  m (Разработка и перемещение грунта 
фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3Hitaci 
ZW 220, на погрузочное расстояние в 
автомобиль на расстояние  10-20 м, грунт 1 
категории). 100m3……
27) Excavat transport cu incarcator frontal 
Cianglin 220 c/p - 5.0 tn, la distante de incarcare 
in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 
1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  
11-20  m (Разработка и перемещение грунта 
фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3,Cianglin 
220 c/p - 5.0 tn на погрузочное расстоя-ние в 
автомобиль на расстояние  10-20 м, грунт 1 
категории) 100m3.
28) Excavat transport cu incarcator frontal 
Zettelmaier ZL 4002 , la distante de incarcare 
in autovehicul cu incarcator frontal pe senile 
de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la 
distanta  11-20  m (Разработка и переме-
щение грунта фронтальным погрузчиком 
1.0- 2,5 м3,Zettelmaier ZL 4002 на погрузоч-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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7. Termenul de executare solicitat şi locul destinaţiei finale:  6 luni;  
  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii 

– copie – emis de Camera Înregistrării 
de Stat (Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale), confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei 
semnăturii şi ştampilei Participantului;

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare 
de cont;

Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului - conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova);

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului;

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate (în caz că activitatea 
se licențiază conform prevederilor 
legale)

Copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului.

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt 
certificat echivalent ce confirmă calitatea 
bunurilor/serviciilor oferite – eliberat 
de Organismul Naţional de Verificare a 
conformităţii produselor

Copia originalului confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi 
de corupere 

(F3.4); Obligatoriu

8 Date despre participant Original, cu semnatura participantului Obligatoriu
9 Lista fondatorilor operatorilor 

economici (numele, prenumele, codul 
fiscal).

Original, cu semnatura participantului Obligatoriu

10 Oferta Original, formularele sectiunii 3 si 4 din 
Documentatia standard (Forrmularele 3, 5, 7 
deviz(original)

Obligatoriu

Documente  facultative, 
prezentate obligatoriu numai la 
solicitarea lor ulterioară:

La solicitare

ное расстояние в автомобиль на расстоя-
ние  10-20 м, грунт 1 категории)10
0m3..............................
29) Curatirea partii carosabile de zapada cu 
treceri transversale cu buldozer 150 c.p. cu mutare 
de pina la 30 m   (Очистка проезжей части от 
снега поперечными проходами бульдозером 
150л.с. с перемещением до 30 м) 100m3..........
30) Excavarea cu instalatie cu rotor, cu 
productivitatea maxim de 1600 mc/h, in teren 
cu umiditate de sub 26% in terenuri  necoezive, 
inaltimea  fisiei sub 2-3 m (Разработка грунта 
роторной установкой с макси-мальной 
производительностью 1600 м3/ч., грунт 
влажностью до 26% несвя-зный, высота 
полосы менее 2-3 м) 100m3...................................
................

1

1
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1 Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă 
de funcţionarii Participantului 

– eliberat de Ministerul Afacerilor 
Interne, care reflectă informaţia despre 
neaplicarea sancţiunilor penale pe 
parcursul ultimilor 3 ani

La solicitare

2 Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor administrative şi 
disciplinare faţă de funcţionarii 
Participantului 

– original – eliberat de Participant, care 
reflectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor administrative şi 
disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;

La solicitare

3 Certificat care confirmă modalitatea şi 
criteriile de calculare a preţului – 

original – eliberat de Participant; La solicitare

4 Copia standardelor de referinţă pentru 
mărfurile şi serviciile propuse, 

confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului

La solicitare

5 Recomandaţii – original La solicitare

Ooperatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Raional Edineţ 

Adresa: Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri, Privatizare şi Postprivatizare

Tel:  0246 2-29-50

Fax: 0246 2-22-47

E-mail: -----

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ion Panciuc

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru 
fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Consiliului Raional Edineţ,

- cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Consiliul Raional Edineţ;

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor- Trezoreria de Stat; 

(c) codul fiscal 1007601009794

(d) contul de decontare __________________

(e) contul trezorerial  __________________

(f) contul bancar TREZMD2X ; 

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul 
economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a 
fi prezentate:

- pînă la: 10:00
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- pe: 20.01.2016

pe adresa: Consiliul Raional Edineţ str. Independenţei 33 of. 013

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:   30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Consiliul Raional Edineţ şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

La: 20.01.2016, 10:00,

pe adresa Consiliul Raional Edineţ str. Independenţei 33 of. 206.

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de  _1 %. în formă de: 

a) scrisoare de garanţie bancară;
b) transfer la contul autorităţii;

c) alte forme prevăzute de legislaţie.

Plata prin transfer se va efectua în adresa 

cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 1169/15 din 20.01.2016”, conform următoarelor 
detalii: 

(a) beneficiarul plăţii Consiliul Raional Edineţ;

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor- Trezoreria de Stat; 

(c) codul fiscal 1007601009794

(d) contul de decontare __________________

(e) contul trezorerial  __________________

(f) contul bancar TREZMD2X ; 

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1170/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional Hînceşti.
2. IDNO: 1013061000026
3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică.
4. Obiectul achiziției: Produse petroliere (motorină, benzină)
5. Cod CPV: 09000000-3
6.  Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Produselor petroliere (motorină, benzină)
Conform necesităţilor Direcţiei Învăţămînt a Consiliului Raional Hînceşti. 
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din:bugetul raional. 
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind 
livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
1 09000000-3 Motorină litre 17300 Euro 5

2 09000000-3 Benzină litre 3500 Premium 95

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: Pe parcursul anului 2016,conform 
traseelor de circulație a autobuzelor școlare.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de 
document

Obligativitatea

1 Formularul ofertei (F3.1); copie da

2 Garanţia pentru  ofertă (F3.2) în original; original da

3 Formularul specificaţiei tehnice și preț (F4.3);

riginal

da

4 Formularul informativ despre ofertant (F3.3), copie da

5 Ultimul raport financiar copie da

6 Decizia de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de 
Camera Înregistrării de Stat

copie da

7 Certificat de atribuire a contului bancar copie da

8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor

copie da

9 Licenţa de activitate copie da
10 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce 

confirmă calitatea bunurilor
copie da
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11 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici 
frauduloase şi de corupere (F3.4);

original da

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza 
cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT a CONSILIULUI  RAIONAL  HÎNCEŞTI 
Adresa: Republica Moldova
or. Hînceşti 3401
str. Mihalcea Hâncu, 126, et. 4,bir.414
Tel: 0269-2-38-31;2.38.35;2-27-48; 
Fax: 0269.2.38.35
E-mail: dgits-hincesti@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Osipciuc Vasile, specialist principal

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către 
Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 
Plata se efectuează în numerar în adresa: Direcția Învățămînt a Consiliului Raional Hîncești, or. Hînceşti 

3401str. Mihalcea Hâncu, 126, et. 4,bir. 414
- cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, 

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul 
de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată 
de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
- pînă la: 10:00
-  pe: 20.01.2016

pe adresa: Direcția Învățămînt a Consiliului Raional
 or. Hînceşti 3401   
str. Mihalcea Hâncu, 126, et. 4, bir.414

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
Termenul de valabilitate a ofertelor: 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Direcția 
Învățămînt a Consiliului Raional Hîncești şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 
la: 20.01.2016, 10:00, 

pe adresa Direcția Învățămînt a Consiliului Raional
 or. Hînceşti 3401   
str. Mihalcea Hâncu, 126, et. 4, bir.414

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanție bancară (original) 
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1171/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria com. Făleștii Noi, r. Fălești 

2. IDNO: 1007601002599                                                                                                                       

3. Tip, procedură achiziţie: Licitaţie publică

4. Obiectul achiziţiei: Construcția sistemelor de canalizare și alimentare cu apă a com. Făleștii Noi, r. 
Fălești

4. Cod CPV 45247130-0

5. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării  Construcția sistemelor de canalizare și 
alimentare cu apă a com. Făleștii Noi, r. Fălești

                                  [obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor populatiei din com. Făleștii Noi, r. Fălești                                                                                                                           

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016 -2017, este alocată suma necesară din: 

bugetul local, fonduri externe.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de refe-

rinţă

1.
45247130-0

Construcția sistemelor de canalizare 
și alimentare cu apă a com. Făleștii 

Noi, r. Fălești Conform 
proiectului 1 Conform listei cantitatilor de 

lucrari

7. Termenul de executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 24 luni; com. Făleștii Noi, r. Fălești                                                                                                                            

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumireadocumentului/cerinţei Cerinţefaţă de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta(DO-2) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu
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Garanţia pentru ofertă(DO-3) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Declaraţia privind eligibilitatea(DO-5) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Informaţii generale despre ofertant(DO-6) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Experienţa similară(DO-7) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original).

Autoritatea contractantă solicită ca 
cerinţă minimă pentru experienţa 
similară (formularul DO-7), încheie-
rea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel 
puţin a unui contract: 

a) cu o valoare egală sau mai mare 
decît valoarea viitorului contract; sau

b) reconstrucţia/construcţia şi darea 
în exploatare a unor obiecte de o 
capacitate similară

Obligatoriu

Informaţii privind asocierea(DO-8) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Se completează 
încazul în care există 
careva forme asociere

Lista subantreprenorilor(DO-9) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Se completează 
încazul în care există 
careva forme asociere

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii(DO-10) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declaraţia privind personalul de specialitate(DO-11) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotarea tehnică cu utilaj şi echipamen(DO-12) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuţie(DO-13) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licenţa de activitate (inclusive anexa la Licenţă). Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar anual Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului. 

Lichiditatea generală trebuie să fie > 
100%.

Obligatoriu

Certificat de la organelle Inspectoratului Fiscal privind 
datoriile la buget

Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualul calităţii Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie). 

Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmarea deţinerii a laboratoarelor proprii autorizate 
şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste 
laboratoare.

Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu
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Recomandări din parte altor beneficiari Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie). 

Cel puţin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de şantier (Certificat de atestare profesională) Confirmat prin ştampila şi semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu
Perioada de garanţie a lucrarilor (informaţie) Min.  __8_________ani

Max. __10_________ani

Obligatoriu

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 11 000 000, 00 lei

(În proporţie de 0.3- 0.6  din valoare-
aestimativă a contractului de achiziţie 
publică ce urmează a fi atribuit)

Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primaria com. Făleștii Noi, r. Fălești                                                                                                                             
Adresa:   com. Făleștii Noi, r. Fălești                                                                                                                                          

                                                                                                        
Tel: 0259 60 506

Fax: 0259 60 506

E-mail: bejenari.vova@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Primar, Bejenari Vladimir

- Setul de documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer  cu nota “Pentru setul documentelor de licitație”, 
conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plății MTT Fălești, Primaria com. Făleștii Noi                                                                                                            
(b) denumirea băncii Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;
(c) codul fiscal: 1007601002599

(d) contul de decontare : 230100000000822
(e) contul trezorerial: 22 66 21
(f) contul bancar: TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat                                                                                                                             

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul eco-
nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
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- pînă la: 10:00
- pe: 20.01.2016

pe adresa: Primaria com. Făleștii Noi                                                                                                            
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primariei com. Făleștii Noi                                                                                                            

şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 20.01.2016, 10:00, 
pe adresa: Primaria com. Făleștii Noi                                                                                                            
Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

a) scrisoare de garanţie bancară;

Plata prin transfer se va cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 1171/15 din 20.01.2016”, 
conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plății MTT Fălești, Primaria com. Făleștii Noi                                                                                                            
(b) denumirea băncii Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;
(c) codul fiscal: 1007601002599

(d) contul de decontare : 230100000000822
(e) contul trezorerial: 22 66 21
(f) contul bancar: TREZMD2X
(g) trezoreria teritorială: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat                                                                                                                             

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1172/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor si Pensionari-
lor „Speranta” 

2. IDNO: 1006601003913

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Medicamente si articole parafarmaceutice pentru anul 2016 

5. Cod CPV: 

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Medicamente si articole parafarmaceu-
tice pentru anul 2016 

conform necesităţilor  __ CRRIP  „Speranța”

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: buget de stat

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de 

măsură
Canti-
tatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1 33621100-0 Acenocumarolum comprimata 1500 2 mg, per os,comprimate

2 33674000-5 Acetylaminonitropropoxybenzolum Draje 1000 25mg, per os,comprimate

3 33621100-0 Acidum acetylsalicylicum comprimata 2000 100 mg ,                        per 
os,comprimate

4
33621100-0 Acidum acetylsalicylicum comprimata 6000 75 mg

per os,comprimate

5
33621100-0 Acidum acetylsalicylicum +Magnesii 

hydroxidum
comprimata 3000 150mg+15,2mg,

per os,comprimate

6
33623100-2 Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol 

+Cofeinum
comprimata 2000 240mg+ 180mg +30mg,

per os,comprimate

7 33616000-1 Acidum ascorbicum fiola 500 10%- 5ml, i/v,i/m,solutie 
injectabilă
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8
33661500-6 Alprazolamum comprimata 6000 0.25 mg,

per os,comprimate

9
33674000-5 Althaea officinalis L. comprimata 4800 50 mg,

per os,comprimate

10
33673000-8 Aminophyllinum comprimata 600 150 mg,

per os,comprimate

11 33673000-8 Aminophyllinum fiola 350 2.4% 5 ml

12 33661600-7 Amitriptylinum draje 1000 25 mg, per os, draje

13
33622700-3 Amlodipinum comprimata 500 10 mg,

per os,comprimate

14
33622700-3 Amlodipinum comprimata 1500 5 mg,

per os,comprimate

15 33623401-1 Actoveginum fiola 100 40mg/2ml i/v,i/m,solutie inject-
abilă

16 33611000-6 Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum comprimata 5000 400mg+400mg,            per 
os,comprimate

17 33620100-2 Atropini sulfat fiola 10 0,1% 1ml ,i/m,solutie inject-
abilă

18
33661700-8 Betahistinum comprimata 600 24 mg

per os,comprimate

19
33642200-4 Betamethasoni natrii phosphas+Betametha-

soni dipropionas
fiola 50 2 mg+5 mg/1 ml

i/m,solutie injectabilă

20
33622600-2 Betaxololum comprimata 560 20mg,

per os,comprimate

21
33613000-0 Bisacodylum comprimata 2000 5 mg

per os,comprimate

22 33613000-1 Bisacodylum supp 200 100mg,suppozitorii,rectal

23
33622600-2 Bisoprololum comprimata 10000 5mg,

per os,comprimate

24 33674000-5 Bromhexinum draje 6250 8 mg, per os,comprimate

25 33617000-8 Calcii gluconas fiola 100 10% 5 ml, i/v solutie injectabilă

26
33622800-4 Captoprilum comprimata 6000 25 mg,

per os,comprimate

27
33614000-7 Carbo activatus comprimata 15000 250 mg,

per os,comprimate

28 33622000-6 Cardiaca gutt. flacon 800 50ml, per os, tinctura

29
33622600-2 Carvedilolum comprimata 3360 6.25 mg

per os,comprimate

30
33622600-2 Carvedilolum comprimata 1000 12,5mg

per os,comprimate
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31 33651100-9 Ceftriaxonum flacon 800 1000 mg,i/m, solutie injectabilă

32 33661700-8 Cerebrolysinum fiola 40 5ml, i/v, , solutie injectabilă

33 33631400-6 Chloramphenicolum+Methyluracilum tub 30 0,75g+4g/100g 40g, ungven-
t,extern

34
33661700-8 Cinnarizinum comprimata 20000 25 mg

per os,comprimate

35
33651100-9 Ciprofloxacinum comprimata 3000 500 mg

per os,comprimate

36
33621100-0 Clopidogrelii bisulfas comprimata 900 75 mg

per os,comprimate

37 33616000-1 Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+ 
Thiaminum

fiola 100 0,5+50+50mg/2ml i/m solutie 
injectabilă

38 33642200-4 Dexamethasonum fiola 250 4 mg/ml i/v, i/m,       solutie 
injectabilă

39 33662100-9 Dexamethasonum flacon 20 0.1% 5 ml,picături oftalmice, 
extern

40
33661500-6 Diazepamum comprimata 2000 5 mg

per os,comprimate

41 33661500-6 Diazepamum fiola 100 10 mg/2 ml, i/v, i/m, solutie 
injectabilă

42 33661500-6 Diazepamum Tub rec. 10 10 mg, soluţie rectală,rectal

43 33632100-0 Diclofenacum supozitorii 100 100 mg, supozitorii, rectal

44 33632100-0 Diclofenacum fiola 700 75 mg/3 ml, i/m, solutie inject-
abilă

45 33612301-1 Digoxinum comprimata 400 0,25mg                             per 
os,comprimate

46 33612302-0 Digoxinum fiola 20 0,25mg/ml 1ml, i/v, solutie 
injectabilă

47 33632200-1 Diphenhydramin fiola 200 1%-1ml,i/m , solutie injectabilă

48 33651100-9 Doxycyclinum capsula 6000 100 mg                            per 
os,comprimate

49
33610000-9 Drotaverinum comprimata 2000 40 mg

per os,comprimate

50 33610000-9 Drotaverinum fiola 400 2% 2 ml , i/m , solutie inject-
abilă

51 33621100-2 Enoxaparin Natrium seringa 
preumpluta

40 anti-Xa ME/0,4ml, sub cutanat, 
seringa preumplută

52 33610000-9 Extractum chole+Extractum Cynarae scolim-
us+Curcumae longae pulvis

draje 20000 25 mg+25 mg+50 mg, draje, 
per os

53 33650023-1 Epinephrinum fiola 10 0,18% 1ml,sub cutanat, i/m, , 
solutie injectabilă

54 33621200-1 Etamsylatum fiola 30 250mg/2ml, i/v, i/m, solutie 
injectabilă

55 33651100-9 Fluconazolum comprimata 50 150mg,                              per 
os,comprimate

56 33614000-7 Furazolidonum comprimata 2000 50 mg per os,comprimate
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57
33622300-9 Furosemidum comprimata 500 40 mg

per os,comprimate

58 33622300-9 Furosemidum fiola 200 10mg/ml 2ml , i/v, i/m, solutie 
injectabilă

59 33662100-9 Gentamicinum flacon 150 0.3% 5 ml , i/m, solutie inject-
abilă

60 33615000-4 Glibenclamidum comprimata 180 5 mg, per os,comprimate

61 33620112-2 Glycyrrhizae radix extractum spissum flacon 500 100ml,sirop, per os.

62 33613400-2 Glucozum fiola 100 10%-5ml , i/v,solutie injectabilă

63 33674000-5 Hedera helix flacon 110 20 ml, picături buvabile, per os

64 33621100-0 Heparini natrium flacon 50 5000UI/5ml, i/v, i/m, solutie 
injectabilă

65 33622100-7 Heparini natrium tub 30 1000 UI/g 50 g, ungvent,extern

66 33631600-8 Hydrogenii peroxydum flacon 100 3% 100 ml

67 33632100-0 Ibuprofenum comprimata 10000 200 mg                              per 
os,comprimate

68 33622300-9 Indapamidum capsula 5000 2.5 mg                               per 
os,comprimate

69 33622300-9 Indapamidum comprimata 6000 1.5 mg                                per 
os,comprimate

70 33632100-0 Indometacinum tub 150 10% 40 g ungvent,extern

71 33622000-6 Inosinum fiola 15000 2% 5 ml, i/v,                  solutie 
injectabilă

72 33631600-8 Iodum flacon 50 5%-10ml, soluţia alcoolică, 
extern.

73 33622000-6 Isosorbidi dinitras comprimata 3000 20mg, per os,comprimate

74 33622000-6 Isosorbidi mononitras comprimata 3000 40 mg,                              per 
os,comprimate

75
33612301-1 Kalii aspartas + Magnesii aspartas comprimata 1500 158mg+140mg

per os,comprimate

76 33617000-8 Kalii aspartas + Magnesii aspartas fiola 200 452 mg+400 mg/10 ml, i/v, 
soluţia injectabilă

77 33617000-8 Kalii permanganas plic 30 3 g, pulbere, extern.

78 33632000-9 Ketoprofenum tub 50 2.5% 30 g, gel ,extern.

79 33632100-0 Ketorolacum fiola 400 30 mg/1 ml i/m, soluţia injec-
tabilă

80 33661400-5 Levodopum+Carbidopum comprimata 300 250 mg+25 mg,           per 
os,comprimate

81 33622800-4 Lisinoprilum comprimata 1000 20mg,                           per 
os,comprimate

82
33622800-4 Lisinoprilum comprimata 3000 5 mg,

per os,comprimate

83
33622800-4 Lisinoprilum+Amlodipinum comprimate 10 5mg+10mg

per os,comprimate
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84 33622800-4 Lisinoprilum+Amlodipinum comprimata 600 10 mg+20 mg,              per 
os,comprimate

85
33614000-7 Loperamidum comprimata 2500 2 mg,

per os,comprimate

86
33675000-2 Loratadinum comprimata 4000 10 mg

per os,comprimate

87
33622800-4 Losartanum comprimata 1500 50 mg

per os,comprimate

88
33622800-4 Losartanum comprimata 560 100mg

per os,comprimate

89 33613000-0 Magnesii sulfas fiola 700 25% 5 ml, i/v, soluţia injecta-
bilă

90 33622100-7 Meldonium fiola 1000 10% 5 ml, i/v, soluţia injecta-
bilă

91 33621002-1 Metamizolum fiola 300 50%-1ml, i/v, i/m, soluţia 
injectabilă

92 33661000-9 Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpive
rinum

fiola 150 500 mg+2 mg+0,02 mg/ml 
5ml,  i/v, i/m, soluţia injectabilă

93 33622600-2 Metoprololum comprimata 3000 25 mg per os,comprimate

94 33624500-1 Moxonidinum comprimata 90 0,3mg per os,comprimate

95 33621100-2 Nadroparini calcium seringa 
preumpluta

60 2850 UI Axa/0.3 ml, sub 
cutanat, seringa preumplută

96 33621400-3 Natrii chloridum fiola 2000 0.9% 5 ml, i/v soluţia injecta-
bilă

97 33621400-3 Natrii chloridum flacon 20 0.9% 200 ml, i/v soluţia injec-
tabilă

98 33614000-7 Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii 
citras+Glucosum

plic 100 18.9 g pulbere, soluţia orală, 
per os.

99 33614000-7 Nifuroxazidum capsula 3000 200 mg, per os , capsule.

100 33622000-6 Nitroglycerinum comprimata 520 0.5 mg                         per os,-
comprimate

101 33622000-7 Nitroglycerinum flacon 15 0,4mg/ 1 doza 10 g

102 33651100-9 Norfloxacinum comprimata 3000 400 mg                        per os,-
comprimate

103 33611000-6 Omeprazolum capsula 8000 20 mg, per os, capsule.

104
33610000-9 Pancreatinum 

(Lipasum+Amylasum+Proteasum)
comprimata 8000 3500 U+4200 U+250 U

per os,comprimate

105 3361000-10 Pancreatinum capsula 1000 10000 U+9000 U+500 U per 
os,comprimate

106 33610000-9 Papaverinum fiola 100 2% 2 ml

107 33661200-3 Paracetamolum+Dextrametorfan hidrobro-
mid+Chlorpheniramin maleat

capsula 1500 325mg+20mg+4mg,     per os, 
capsule.

108
33661200-4 Paracetamolum+Pseudoefedrin hidrochlo-

rid+Chlorfenamin maleat
capsula 1000 251+61,2mg+2,54mg

per os, capsule
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109
33622100-7 Pentoxifyllinum comprimata 300 600 mg

per os,comprimate 

110 33622800-4 Perindoprilum comprimata 600 5 mg per os,comprimate

111
33652300-2 Potasiu+VitE+Magneziu+VitB6 comprimata 1000 70+5+50+1mg

per os,comprimate

112
33610000-9 Phyllanthus amarus(pulbere)+Curcuma 

longa(extract)
capsula 5000 200mg+20mg

per os, capsule

113
33661600-7 Piracetamum comprimata 1200 800 mg

per os,comprimate

114 33661600-7 Piracetamum fiola 10000 20% 5 ml,  i/v, i/m, soluţia 
injectabilă

115
33658900-1 Propafenoni hydrochloridum comprimata 50 150mg,

per os,comprimate

116
33622800-4 Ramiprilum comprimata 9000 10 mg,

per os,comprimate

117
33622000-6 Rosuvastatinum comprimata 2100 5mg,

per os,comprimate

118 33622000-6 Rosuvastatinum comprimata 900 20mg, per os,comprimate

119 33673800-8 Salbutamolum flacon 5 100 mcg/doza 200 doze    sus-
penzie, inhalaţie.

120 33610000-9 Silymarinum draje 5200 150 mg, per os, draje.

121 33610000-9 Simethiconum capsula 800 40 mg, capsule, per os.

122 33631600-8 Spiritus aethylicus flacon 600 70% 100 ml, soluţia alcoolică, 
extern.

123 33622300-9 Spironolactonum comprimata 6000 25 mg per os,comprimate

124 33662100-9 Sulfacetamidum natricum flacon 30 30% 5 ml, picături oftalmice, 
extern.

125 33673000-8 Theophylinum capsula 600 300mg, per os, capsule.

126 33622300-9 Torasemidum comprimata 2100 5mg, per os,comprimate

127 33661200-3 Tramadolum fiola 25 100 mg/2 ml i/v, i/m, soluţia 
injectabilă

128 33622000-6 Trimetazidinum comprimata 12000 35 mg,                              per 
os,comprimate

129 33622100-7 Troxerutinum tub 50 2%40g, gel, extern.

130 33661500-6 Valeriana officinalis comprimata 10000 20mg, per os,comprimate

131 33622800-4 Valsartanum comprimata 450 80 mg,                               per 
os,comprimate

132 33622800-4 Valsartanum+Amlodipinum comprimata 210 160 mg+5 mg,                         
per os,comprimate

133 33622800-2 Valsartanum+Hydrochlortiazidum comprimata 210 160 mg+12,5 mg,        per 
os,comprimate

134 33622600-2 Verapamilum fiola 30 0,25%-2ml i/v, soluţia injecta-
bilă.
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135 33622600-2 Verapamilum comprimata 360 80 mg,                                per 
os,comprimate

136 33622000-6 Vincaminum fiola 150 15 mg/2 ml, i/m,  i/v, soluţia 
injectabilă

137 33661600-7 Vinpocetinum comprimata 3600 10 mg ,                           per 
os,comprimate

138 33661600-7 Vinpocetinum fiola 100 0.5% 2 ml, i/v, soluţia injecta-
bilă

139 33631600-8 Viridum nitens flacon 50 1% 10 ml, soluţia alcoolică, 
extern.

140
33621100-0 Warfarinum comprimata 2700 3 mg

per os,comprimate

141 33670000-7 Xylometazolinum flacon 500 0.1% 10 ml, picături nazale,ex-
tern. 

Lista articolelor parafarmateutice necesare Centrului Republican de Recuperarea a Invalizilor şi Pen-
sionarilor “Speranţa” pentru anul 2016

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea 

de măsură
Cantita-

tea
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 33141113-3 Emplastru bac. bucata 1000 2,5x7,2cm

2 33141113-5 Spatula p/u limba sterila bucata 300 N1

3 33141113-6 Masca chirurgicala bucata 3000 N1

4 33141123-4 Tifon medical bucata 30 90cmx2m

5 33141310-5 Vata bucata 100 100gr

6 33141310-6 Seringă de unică folosinţă 
3,0ml cu ac

bucata 3000 Ac 23Gx11/4 0,6x30mm

7 33141310-6 Seringă de unică folosinţă 
6,0ml cu ac

bucata 20000 Ac 22Gx11/4 0,7x30mm

8 33141310-7 Seringă de unică folosinţă 
10,0ml cu ac

bucata 10000 Serinji de unica folosinta

9 33141310-8 Seringă de unică folosinţă 
20,0ml cu ac

bucata 500 Serinji de unica folosinta

10 33141310-9 Bandaj n/ster bucata 350 14x7cm

11 33141310-10 Şerveţele de tifon sterile bucata 200 5x5cm 8strat N5

12 33141113-2 Picurători bucata 20 N1

13 33141111-3 Termometru clinic bucata 36   N1

14

33141420-0 Mănuşi pentru examinare din 
vinil de uz medical, de unică 
folosinţă,nesterile,ambidextre, 
cu pudră

bucata 12000 M

Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: 01.01.2016 pînă la 31.12.2016, __ Centrul de 
Recuperare Speranța, or. Vadului lui Voda
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- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltarii Informationale) con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont, 
stampilata de catre Participant Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie -  eliberat de Inspectoratul Fiscal(va-
labilitatea certificatului-conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

5 Oferta de preț
ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII 
TEHNICE SI DE PRET confirmată prin sem-
nătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

6 Date despre participant Original-  confirmata prin semnatura si stam-
pila Participantului

Obligatoriu

7 Certificat de calitate a medicamentelor 
eliberat de LCCM 

Copie-  confirmata prin semnatura si stampi-
la Participantului

Obligatoriu

8 Garanţia pentru ofertă  1% Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

9 Declaraţia privind conduita etică şi neimpli-
carea în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

10 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard
Obligatoriu

11 Certificat igienic (articole parafarmaceutice) 
sau de  calitate

Copie-  confirmata prin semnatura si stampi-
la Participantului

Obligatoriu

12

Inregistrarea medicamentelor va fi confir-
mata prin indicarea in oferta a numarului si 
data de omologare a produsului farmaceutic 
in RM

Obligatoriu

Documente facultative, prezentate 
obligatoriu numai la solicitarea lor 
ulterioara :

a) Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă 
de funcţionarii Participantului 

– eliberat de Ministerul Afacerilor Inter-
ne, care reflectă informaţia despre nea-
plicarea sancţiunilor penale pe parcursul 
ultimilor 5 ani
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b) Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor administrative şi disci-
plinare faţă de funcţionarii Partici-
pantului 

– original – eliberat de Participant, care 
reflectă informaţia despre neaplicarea 
sancţiunilor administrative şi disciplinare 
pe parcursul ultimilor 5

c) Certificat care confirmă modalitatea 
şi criteriile de calculare a preţului – 
original – eliberat de Participant;

– original – eliberat de Participant;

d) Recomandatii - original
e) Altele [se va completa de catre autorita-
tea contractanta, dupa necesitate]

  -   Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi fami-
liariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor „ 
Speranța’’ 

Adresa: cab. 128, CRRIP „Speranța”, or. Vadului lui Voda str. Balneara, 11

Tel:(022)-314-593

Fax:(022)-314-698

E-mail: arseni@yandex.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Zmuncila Nadejda director adjunct pe probleme medi-
cale

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Centrul de Recuperare Speranța, cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii__ Centrul de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor „Speranța”

(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 1006601003913

(d) contul de decontare : 440115101285301  

(e) contul trezorerial: 3359502  

(f) contul bancar: TREZMD2X 
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(g) trezoreria teritorială: MF-TT Trezoreria de stat 

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la:  10:00

- pe:  20.01.2016

- pe adresa: cab. 128, CRRIP „Speranța”, or. Vadului lui Voda str. Balneara, 11

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
CRRIP „Speranța” şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la:  20.01.2016, 10:00,

pe adresa cab. 115, CRRIP „Speranța”,   or. Vadului lui Voda str. Balneara, 11

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Centrul de Recuperare  Invalizilor si Pensionarilor  „Speran-
ța”, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr 1172/15 din 20.01.2016, conform următoare-
lor detalii: 

Beneficiarul plăţii: Centrul „Speranţa”

Datele bancare: 

Cod fiscal: 1006601003913 

Cont trezorerial: 461300000285302

          Cont bancar: 3359502 

Trezoreria teritorială: MF-TT Trezoreria de stat

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1173/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală Educaţie Făleşti

2. IDNO: 1008601000097

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziției: Produse petroliere

5. Cod CPV: 09000000-3

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produselor petroliere pentru anul 2016

[obiectul achiziţiei]

Conform  necesităţilor Direcţiei  Generale Educaţie Făleşti

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: 

                                                    Bugetul raional.

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă
1 09132000-3 Benzină  Ai 95 litri 2500 SM SR EN 228

2 09134200-9 Motorină Euro iarnă vară litri 21000 SM SR EN 590

7. Termenul de livrare  solicitat și locul destinației finale: ianuarie-decembrie 2016

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participan-
tului:

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deţinătoare de cont: Obligatoriu
3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-

zitelor,contribuţiilor-copie
eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova):

Obligatoriu
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4 Ultimul raport financiar-copie confirmată prin semnătura şi ştampila participan-
tului

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate-copie confirmată prin semnătura şi ştampila participan-
tului

Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau alt certificat ce 
confirmă calitatea produselor petroliere oferi-
te-copia originalului

eliberat de Organismul Naţional de Verificare a 
conformităţii produselor,confirmată prin ştampila 
şi semnătura participantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standart. Obligatoriu

-  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală Educaţie Făleşti
Adresa: or.Făleşti str.Ştefan cel Mare 50

Tel:025923409

Fax:025923136

E-mail:madan.svetlana@gmail.com
Numele şi funcţia persoanei responsabile:Madan Svetlana-Şef serviciul managment economico 
financiar

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcţiei  Generale Educaţie Făleşti , cu 
nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

a) beneficiarul plăţii Direcţia Generală Educaţie Făleşti
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezorpria de Stat
(c) codul fiscal:1008601000097 

(d) contul de decontare: 

 (e) contul trezorerial:TREZMD2X

(f) contul bancar :226621

(g) trezoreria teritorială:Făleşti

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 20.01.2016
- pe adresa: Direcţiei Generală Educaţie Făleşti str.Ştefan cel Mare 50
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Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Direcţiei  Generale Educaţie Făleşti   şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 20.01.2016, 10:00, 
pe adresa  Direcţiei Generală Educaţie Făleşti str.Ştefan cel Mare 50

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Direcţiei Generală Educaţie Făleşti str.Ştefan cel Mare 50, cu 
nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 1173/15 din 20.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

a) beneficiarul plăţii Direcţia Generală Educaţie Făleşti
(b) datele bancare: Ministerul Finanţelor-Trezorpria de Stat
(c) codul fiscal:1008601000097 

(d) contul de decontare: 

 (e) contul trezorerial:TREZMD2X

(f) contul bancar :226621

(g) trezoreria teritorială:Făleşti

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1174/15

1. Denumirea autorităţii contractante:Primăria Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi

2. IDNO: 107601007952

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: Alimentare cu apă a s. Vărzăreştii Noi, r-nul Călărași.

5. Cod CPV:  45231300-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Lucrări de construcție a sistemului de 
alimentare cu apă a  satului Vărzăreştii Noi, r-nul Călărași

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor Primăriei satului Vărzăreştii Noi, raionul Călăraşi____

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015-2016, este alocată suma necesară din: 

 Bugetul local, contribuția agenților economici și a populației___________

  [sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrări-

lor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, Standarde de 

referinţă

1.
Lucrări de de construcție a sistemului de 
aprovizionare cu apă a  satului Vărzăreştii 
Noi.

proiect 1 Conform listei cantităţilor de 
lucrări

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 12 luni; s. Vărzăreştii Noi, r. 
Călăraşi; 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Scrisoare de înaintare(DO-1) Confirmat prin ştampilaşi semnătura ofertantu-
lui(original

Obligatoriu

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
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Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințefață de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă(DO-3) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Declarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Informațiigeneraledespreofertant(DO-6) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Experiența similară (DO-7) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original).

Autoritatea contractantă solicită ca cerință mini-
mă pentru experiența similară (formularul DO-7), 
încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin 
a unui contract: 

a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea 
viitorului contract; sau

b) reconstrucția/construcția și darea în exploatare 
a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Se completeazăîn-
cazulîn care ex-
istăcarevaformea-
sociere

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Se completeazăîn-
cazulîn care ex-
istăcarevaforme 
de subcontractare

AvizulInspecției de Stat înConstrucții(DO-10) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Declarațiaprivindpersonalul de specialitate(-
DO-11)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Dotareatehnică cu utilajșiechipamen(DO-12) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusivanexa la Licenţă). Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Ultimulraportfinanciaranual Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului. 

Lichiditatea generală trebuie să fie > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organeleInspectoratului Fiscal 
privinddatoriile la buget

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Manualulcalității Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie). 

Se prezintă integral.

Obligatoriu
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Confirmareadeținerii a laboratoarelorpropri-
iautorizateşiacreditateînmodulstabilit, sau a 
contractelor cu acestelaboratoare.

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Listafondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altorbeneficiari Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie). 

Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestareprofe-
sională)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului 
(copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferenteofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu
Perioada de garanție a lucrarilor (informație) Min.  __3_________ani

Max. __5_________ani 

Obligatoriu

Cifra de afacere anuala pentru fiecare an in 
parte, pentru ultimii trei ani 

2.259.606,00 lei

(În proporție de 0,6 din valoarea estimativă a 
contractului de achiziție public ce urmează a fi 
atribuit)

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primăria Vărzăreştii Noi, raionul Călăraşi.
Adresa: satul Vărzăreştii Noi, raionul Călăraşi
Tel: 0244-71-236

Fax: 0244-71-238

E-mail:m_mocanu@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile:Moisei Grigore, preşedintele grupului de lucru.

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa s. Vărzăreştii Noi, raionul Călăraşi, cu 
nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii MF TT Călăraşi, Bugetul primăriei Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi;
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat;
(c) codul fiscal 107601007952; 
(d) contul de decontare 226646;
(e) contul trezorerial 230100000002436;
(f) contul bancar TREZ MD2X; 
(g) trezoreria teritorială MF TT Călăraşi, Bugetul primăriei Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi;

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație, lipsesc operatorul econo-
mic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.
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Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 20.01.2016

pe adresa:MF TT Călăraşi, Bugetul primăriei Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi;

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primăriei Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 20.01.2016, 10:00,
pe adresa Primăriei s. Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi.

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _3_%. în formă de: 

- scrisoare de garanție bancară;

- transfer la contul autorităţii;

- alte forme prevăzute de legislaţie.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăriei Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi, cu nota “Garanția pentru 
ofertă la licitația publică nr. 1174/15 din 20.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii MF TT Călăraşi, Bugetul primăriei Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi;
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat;
(c) codul fiscal 107601007952; 
(d) contul de decontare 226646;
(e) contul trezorerial 230100000002436;
(f) contul bancar TREZ MD2X; 
(g) trezoreria teritorială MF TT Călăraşi, Bugetul primăriei Vărzăreştii Noi, r. Călăraşi;
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1175/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Învăţămînt Donduşeni

2. IDNO: _1010601000162_

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare pentru instituţiile de învăţămînt din subordinea Direcţiei 
Învăţămînt Donduşeni_

5. Cod CPV: 15800000-6

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare pentru instituţiile 
de învăţămînt din subordinea Direcţiei Învăţămînt Donduşeni_conform necesităţilor  _Direcţiei Învă-
ţămînt Donduşeni_pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din:_bugetul local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri : 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15811100-7 Pîine  albă, feliată kg 5600 din făină de grîu calitatea .I, SM 173

2 15893100-5 Sodă alim cut 70 cal,I

3 15850000-1 Paste făinoase kg. 1600  calitate superioara  Clasa I, grupa V, 
GOST 875-92

4 03211900-2 Crupe de porumb kg. 600 calitatea superioară, GOST 14176-69

5 15612100-2 Făină de grîu kg. 500 calitatea superioară, SM 202:2000

6 15131420-5 Perişoare din carne de pasăre kg. 550

7

15112000-6  Găini broiler kg. 2200 cu  ferbere rapidă,  calitatea  I, în cutii 
de carton de 5kg, cu greutatea de nu 
mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă, GOST 
25391-82 sau PTMD 67-00400053-
033:2006

8 15872400-5 Sare iodată kg 550

9 03142500-3 Ouă de găină buc. 4000  de masă, dietice categoria B cu greu-
tatea nu mai mică de 63 gr., SM 89

10 15113000-3 Carne de porcină kg 700 proaspătă fără os, GOST 7724-77

11 15111100-0 Carne de vită kg. 500 proaspătă fără os, GOST 779-55

12 15130000-8 Crenvuşte cu carne  de vită 
fierte membrană artificială

kg 600 calitate superioară, GOST  23670-79
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13
15131120-2 Salam doctorschi kg 1600  de calitatera sup,cu termen de 

valabilitate nu mai mic de 15 zile, 
SM203:2005

14 15131000-5 Carne înăbuşîtă de porc buc. 600 în borcane din sticlă de 500gr, GOST 
697-84 

15 15131000-5 Carne înăbuşită de vită buc. 600 în borcane din sticlă de 500gr, 
GOST5284-84 

16 15543000-6 Brînză cu cheag tare kg 800 45% grăsime, SM 218:2001

17 15500000-3 Chefir l 1200 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 l, 
OST 4929-84  

18 15511100-4 Lapte pasterizat l 3200 2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L, 
GOST 13277-79

19 15512100-1 Smîntînă kg 700  15%, în pachet de polietilenă 0,5L, 
TU 10.02.789.09.89

20 15542000-9 Brînză de vaci kg 800 9%, pungă de 2,0 kg, PT MD 67-
00400053-058:2006

21
15530000-2 Unt de vaci kg 800 din smîntînă dulce nesărat 72,5% 

grăsîme, fără adaus de grăsimi vege-
tal, GOST37-91

22 03211000-3 Crupe de grîu kg 700kg sfărămate în ambalaj cîte 1 kg, GOST 
276-60 

23 15613380-5 Fulgi de ovăs kg. 800  în ambalaj cîte 1 kg, GOST 21149-93

24 15625000-5 Crupe de griş kg 500  în ambalaj cîte 1kg, GOST 7022-97

25 03221220-4 Mazăre şlefuită kg 600  Întreagă în ambalaj cîte 1kg, PT MD 
67-38869887-003:2005

26 03211400-7 Crupe de orz kg 700 în ambalaj cîte 1kg, GOST 5784-60

27 15331500-2 Castraveţi marinaţi borc 500  ambalate în borcane a  cîte 3kg, 
GOST 4570-93

28 15870000-7 Hrişcă kg 900 amb.cîte 1 kg, GOST 5550-74

29
15863000-5 Ciai negru kg 300 ambalat cîte 100 gr GOST

 24901-89

30 15821200-1 Biscuiţi  cu lapte topit kg. 700   ambalate în cutii de carton cîte 3kg, 
GOST 24901-89

31 15821200-1 Turte dulci kg. 450 cu aromă de zmeură ambalate în cutii 
de carton cite 4kg, GOST 15810-96

32 15831000-2 Zahăr tos kg. 2500 din sfeclă de calitate standart în saci a 
cîte 50 kg, GOST 21-94

33 15421000-5 Ulei de floarea soarelui kg. 1100  rafinat dezodorizat în sticle de 5 L, 
PTMD 67-05691233-001:2002

34 15861000-1 Frunze de dafin kg 25 amb.cîte 10 gr GOST17594

35 15331427-6 Pastă  de roşii kg 500 25%, calitatea I  în borcane cu greu-
tatea de 700 gr, SM 247:2004

36 15331400-1 Tocană din dovlecei  kg 700   în borcane de sticlă cu greutatea de 
700 gr, GOST 2654-98

37
15321000-4 Suc de fructe  l 800 limpezit, tetrapac 1L, SM 183

38 15322100-2 Suc de tomate l 600 cu sare calitatea I tetrapac 1L
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39 15332200-6 Magiun din fructe kg 700 sterilizat caltate  superioară în borcane 
de sticlă  de 700gr, GOST 6929-88

40 03221220-4 Mazăre verde conservată kg 400 cu bob zbîrcit în borcane de 700gr, 
GOST 15842-90

41 03311230-3 Peşte congelat „Hec” kg 800  fără cap , GOST 20057-96

42 15235000-4 Conserve de peşte kg 500  naturale cu adaus de ulei în cutii de 
tinichea a cîte  240 gr

43 15831000-2 Piper negru măcinat kg 50 amb.cîte 100 grGOST17594

44 15831000-2 Piper negru boabe kg 15 amb.cîte 1 kgGOST17594

45 0320000-3 Cartofi kg 2000 amb.saci de 30 kg

46 03200000-3 Ciapă uscată kg 800 amb cîte 20 kg

47 03200000-3 Morcovi kg 750 amb.cîte 20 kg

48 03200000-3 Sfeclă roşie kg 500 amb.cîte 20 kg

49
03211300-6 Orez kg 700 amb.5 kg ,caal.sup.GOST

5784-60
50 15870000-2 Borş acru kg 200 amb.3 l GOST 6634-87

7. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: la depozitul instituţiilor__pînă_la_orele 
15.00

Lista  instituţiilor de învăţămînt care necesită prioduse alimentare:

1.Gimnaziul Crişcăuţi   tel.

2.Gimnaziul Teleşeuca

3.Gimnaziul Briceni

4.Gimnaziul Climauţi

5.Gimnaziul Corbu

6.Gimnaziul Pivniceni

7. Gimnaziul Rediul Mare

8. Gimnaziul  s.Donduşeni

9. Gimnaziul Horodişte

10.Gimnaziul Scăieni

11. Gimnaziul Codrenii Noi

12. Gimnaziul Pocrovca
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13. LT.,,Gaudeamus,, or.Donduşeni

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(vala-
bilitatea certificatului-conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

5. Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila parti-
cipantului

Obligatoriu

6. Certificat de conformitate /(Declarația de 
conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acredi-
tat în sistemul Naţional de Acreditare - con-
firmată prin ştampila şi semnătura participan-
tului 

Obligatoriu

7.
Declaraţia privind conduita etică şi ne-
implicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard.
Obligatoriu

8. Garanţia pentru ofertă  Conform F3.2 din Documentația Standard
Obligatoriu

9.
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic parti-
cipant

copia semnată şi ştampilată de participant
Obligatoriu

10. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate 
de transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată 
de participant 

Obligatoriu

11.

Lista fondatorilor operatorilor economici 
– nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

12. Certificat de deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

13 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

14

Confirmare de diţinere a stocului de făi-
nă/grîu, necesar îndeplinirii contractului 
de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 
zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

15

Certificat de deţinere a laboratorului 
atestat pentru efectuarea controlului 
permanent asupra calităţii  sau contract 
cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant

Obligatoriu
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16
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie 

original – eliberat de Participant , care reflec-
tă următoarea informaţie : experienţa acumu-
lată , performanţele ; 

Obligatoriu

 

17

«Certificat de inspecție a calității cerealelor 
și a derivatelorderivatelor cerealelor», 
eliberat de Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

18
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentru produsele 
de origine animalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002
Facultativ

-   Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi famili-
ariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Învăţămînt Donduşeni_

Adresa:_or.Donduşeni, str.Independenţei 47 

Tel:__025122748,025124743

Fax:   025122748

E-mail: veronicaguranda00@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile:_Guranda Victoria ,contabil_

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa , cu nota “Pentru setul documentelor de 
licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii_Direcţia Învăţămînt Donduşeni

(b) datele bancare: _Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: __1010601000162

(d) contul de decontare : _226634

(e) contul trezorerial: 420515101449205

(f) contul bancar: _TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială: Donduşeni_

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:
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- pînă la:  10:00

- pe:  20.01.2016

- pe adresa:  or. Donduşeni, str.Independenţei-47,bir,nr.8

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

      Termenul de valabilitate a ofertelor: ____30_zile.

Modalitatea de evaluare: pe fiecare poziţie

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
_Direcţiei Învăţămînt Donduşeni a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 20.01.2016, 10:00,

      pe adresa

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _1_%  în formă de: 

- Garanţie bancară sau  Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa_Direcţia Învăţămînt Donduşeni, cu nota “Garanţia pentru ofertă la 
licitaţia publică nr. 1175/15 din 20.01.2016, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Direcţia Învăţămînt Donduşeni

(b) datele bancare: 

(c) codul fiscal: ___1010601000162__

(d) contul de decontare : 226634_ 

(e) contul trezorerial: _461400000449201_

(f) contul bancar: _TREZMD2X__ 

(g) trezoreria teritorială: __MF – Trezoreria de Stat

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1176/15

1. Denumirea autorităţii contractante:Primaria Ochiul Alb rn Drochia

2. IDNO: 1007601010622

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Obiectul achiziiei: Produse alimentare pentru primaria Ochiul Alb 

5. Cod CPV: 15800000-8

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării produse alimentare pentru centru de 
bătrîni, grădinița nr 1,grădinița nr 2 conform necesităţilor  Primăriei Ochiul Alb rn Drochia pentru peri-
oada bugetară 2016 (indicati anul), este alocată suma necesară din:

Din bugetul local

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea următoarelor bunuri : (următorul tabel servește ca exemplu)

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15811100-7 Pîine  kg 3300 din făină de grîu calitatea .I, SM 173

2 15850000-1 Paste făinoase spaghete kg. 170  calitate superioara  Clasa I, grupa V, 
GOST 875-92

3 15850000-1 Paste făinoase cornișoare kg. 180  calitate superioara  Clasa I, grupa V, 
GOST 875-92

4 03211900-2 Făină de porumb kg. 170 calitatea superioară, GOST 14176-69

5 15612100-2 Făină de grîu kg. 250 calitatea superioară, SM 202:2000

6

15112000-6 Pulpe de găină kg. 370 cu  ferbere rapidă,  calitatea  I, în cutii 
de carton de 5kg, cu greutatea de nu 
mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă, GOST 
25391-82 sau PTMD 67-00400053-
033:2006

7 Safalade afumate din carne de 
porc cu membrană artifiială

kg 180

8 15130000-8 Crenvuşte cu carne  de vită 
fierte membrană artificială

kg 200 calitate superioară, GOST  23670-79

9
15131120-2 Salam semiafumat kg 40  de calitatera I,cu termen de va-

labilitate nu mai mic de 15 zile, 
SM203:2005

10 03311230-3 Peşte congelat Hec fără cap și 
fără glazură de gheață 

kg 210 , GOST 20057-96
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11 15543000-6 Brînză cu cheag tare kg 75 45% grăsime, SM 218:2001

12 15500000-3 Chefir lt 360 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 l, 
OST 4929-84  

13 15511100-4 Lapte pasterizat lt 2050 2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L, 
GOST 13277-79

14 15512100-1 Smîntînă kg 120  10%, în pachet de polietilenă 0,5L, 
TU 10.02.789.09.89

15 15542000-9 Brînză de vaci kg 210 9%, pungă de 2,0 kg, PT MD 67-
00400053-058:2006

16
15530000-2 Unt de vaci kg 360 din smîntînă dulce nesărat 72,5% 

grăsîme, fără adaus de grăsimi vege-
tale, la ph de 200 gr,GOST37-91

17 03142500-3 Ouă de găină buc. 2000  de masă, dietice categoria B cu greu-
tatea nu mai mică de 63 gr., SM 89

18 15131130-5 Mici congelați din carne de 
porc

kg 50 GOST 2367/078

19 15131420-5 Pîrjoale din carne de porc în 
amestec cu carne de vită

kg 50 GOST 2367-078

20 Pelmeni din carne de găină kg 40

21 15511100-4 Scrumbie  file kg 40 GOST 20057-96

22 15625000-5 Crupe de griş kg 100  în ambalaj cîte 1kg, GOST 7022-97

23 15613380-5 Fulgi de ovăs kg. 60  în ambalaj cîte 1 kg, GOST 21149-93

24 03221220-4 Mazăre şlefuită kg 170  Întreagă în ambalaj cîte 1kg, PT MD 
67-38869887-003:2005

25 03211400-7 Crupe de orz kg 160 în ambalaj cîte 1kg, GOST 5784-60

26 15613380-5 Fulgi de ovăs 5 componente kg. 50  în ambalaj cîte 05 kg, de import 
GOST 21149-93

27 03211900-2 Crupă de hrișcă kg 230 GOST 5555-74

28 15614100-6 Orez cu bob  rotund kg 260 GOST 6292-93

29 15831000-2 Zahăr tos kg. 650 din sfeclă de calitate standart în saci a 
cîte 50 kg, GOST 21-94

30 15421000-5 Ulei de floarea soarelui lt 390  rafinat dezodorizat în sticle de 5 L, 
PTMD 67-05691233-001:2002

31 15331427-6 Pastă  de roşii buc 90 25%, calitatea I  în borcane cu greu-
tatea de 700 gr, SM 247:2004

32
15872400-7 Sare de piatră kg 40 GOST 13830-97

în pachet de 1 kg

33
15872400-7 Sare iodată kg 150 GOST 13830-9797

în pachet de 1 kg

34 Castraveți marinați în borc de 
3 lt

buc 90 GOST 20144-74

35 15332200-6 Magiun din fructe buc 80 sterilizat caltate  superioară în borcane 
de sticlă  de 700gr, GOST 6929-88

36 03221220-4 Mazăre verde conservată kg 74 cu bob zbîrcit în borcane de 700gr, 
GOST 15842-90

37 15331130-7 Fasole albe mășcate kg 160 GOST 2679189 în pach de 1.0 kg
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38 Prune uscate kg 20 In cutii de carton

39 15870000-7 Frunze de dafin buc 130 GOST 17594-81

40 15863200-7 Ceai din fructe buc 230 TU 91-018,în cutii decarton cu plicu-
lețe în formă de piramidă

41 15898000-9 Drijdie uscată buc 40 GOST 171-81,Pachmaia pachete de 
80 gr

42 Napolitane cuadaos de cacao 
și lămîe

kg 46,080 GOST 14031,ambalate în pach de 
0,320 kg

43 Biscuiți de ovăs kg 110 GOST 15810-96,de formă rotundă , 
micuți.

44 Covrigei uscați cu vanelie și 
mac

kg 160 Ambalați în pahete a cîte 200 gr 

45 15821200-1 Biscuiţi  cu lapte topit kg. 140   ambalate în cutii de carton cîte 3kg, 
GOST 24901-89

46 15842220-0 Batoane de ciocolate  kg 30  ambalate în cutii de carton cîte 3kg, 
GOST 4570-93

47 15615000-2 Tărîță kg 100 În saci de 25 kg

48 Alac kg 40 GOST 5784-60,ambulate în pachete 
de 1,0 kg 

49 Sara de lămîe buc 30 Ambulate în pachete de 10 gr

50 Condiment cu gust de lămîe buc 50 Ambulate în pachete de 100 gr

51 Piper negru măcinat buc 50 Ambalat în pachet de 100 gr

52 Farș din carne de porc + vită kg 110 GOST 23670-79,ambulate cite 1,0 kg 
pe farfurioare

53 03211000-3 Crupe de grîu kg 100 sfărămate în ambalaj cîte 1 kg, GOST 
276-60 

54 15821200-1 Turte dulci kg. 130 cu aromă de zmeură ambalate în cutii 
de carton cite 4kg, GOST 15810-96

55
15321000-4 Suc de fructe  buc 170 limpezit, borcane de 3.0 lt, SM 183

56 158411100-5 Cacao pudra kg 2 GOST 108-76,in pacete de 200 gr

57 15872400-5 Fructe uscate kg 60

58 15111100-0 Carne de vită kg. 90 proaspătă fără os , GOST 779-55

59 15811200-8 Chifle Buc. 700 din făina de calitate superioară, cu 
adaos de mac

60 iaurt Buc. 300 Calitate super

7.Termenul de livrare solicitat şi locul Gr nr.1,gr nr.2,Centru de bătrîni,destinaţiei finale  pînă_la_31 
iulie 2016 

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), con-
firmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(vala-
bilitatea certificatului-conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

5. Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila parti-
cipantului

Obligatoriu

6. Certificat de conformitate /(Declarația de 
conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acredi-
tat în sistemul Naţional de Acreditare - con-
firmată prin ştampila şi semnătura participan-
tului 

Obligatoriu

7.
Declaraţia privind conduita etică şi ne-
implicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard.
Obligatoriu

8.
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic parti-
cipant

copia semnată şi ştampilată de participant
Obligatoriu

9. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate 
de transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată 
de participant 

Obligatoriu

10.

Lista fondatorilor operatorilor economici 
– nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

11 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

12

Confirmare de diţinere a stocului de făi-
nă/grîu, necesar îndeplinirii contractului 
de achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 
zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu

13
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie 

original – eliberat de Participant , care reflec-
tă următoarea informaţie : experienţa acumu-
lată , performanţele ; 

Obligatoriu

 

14

«Certificat de inspecție a calității cerealelor 
și a derivatelorderivatelor cerealelor», 
eliberat de Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului

Obligatoriu



5 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.1  

82

15
Sistemul de Managment al Calității și 
Siguranța Alimentelor(pentru produsele 
de origine animalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002
Facultativ

-   Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi famili-
ariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: primaria Ochiul Alb

Adresa:S Ochiul Alb rn Drochia 

Tel:  0-252-75-9-17

Fax  0-252-75-9-17

E-mail:primariaochiulalb@gmail.com

Numele şi funcţia persoanei responsabile:Contabil șef Deleu Alexandra

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Primariei Ochiul Alb rn Drochia, cu nota 
“Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii       Primaria Ochiul Alb 

(b) datele bancare: 

(c) codul fiscal: 1007601010622

(d) contul de decontare : 226642

(e) contul trezorerial: 

(f) contul bancar: 142310523626

(g) trezoreria teritorială: Drochia

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la:  10:00

- pe:  20.01.2016

- pe adresa: Primaria Ochiul Alb

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

      Termenul de valabilitate a ofertelor:    30  zile.

Modalitatea de evaluare: pe fiecare poziţie

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primariei Ochiul Alb şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 20.01.2016, 10:00, 
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      pe adresa Contabilitatea primariei s Ochiul Alb

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1_% (indicati procentul concret 
1% în formă de: 

- Garanţie bancară fără transfer bancar.

Scrisoare de garanție de la banca care vă deservește

Plata prin transfer se va efectua în adresa  Primaria Ochiul Alb , cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia 
publică nr. 1176/15 din 20.01.2016, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii: Primaria Ochiul Alb rn Drochia

(b) datele bancare: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal: 1007601010622

(d) contul de decontare : 226642 

(e) contul trezorerial:4615500000336901

(f) contul bancar: TREZMD2X 

(g) trezoreria teritorială      Drochia

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
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Licitaţia publică 1/16

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎM Regia Autosalubritate

2. IDNO: 1004600028447

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: acumulatoare pentru autovehicule 

5. Cod CPV: 31430000-9

6.  Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării 

                                         acumulatoare pentru autovehicule

conform necesităţilor  ÎM Regia Autosalubritate

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: 

Surse proprii.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

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

lor/lucrărilor solicitate
Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 31430000-9 acumulatoare pentru autove-
hicule unitaţi

6 buc

15 buc.

20 buc.

10 buc

6 CT   74 Ah 

6 CT 100 Ah

6 CT  190 Ah

6 CT  140 Ah

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

2015 ÎM Regia Autosalubritate
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de 
Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţio-
nale), confirmată prin aplicarea semnătu-
rii şi ştampilei Participantului;

obligatoriu
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2 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de 
cont;

obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului - conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Repu-
blicii Moldova);

obligatoriu

4 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului; 

obligatoriu

5 Declaraţia privind conduita etică şi neimpli-
carea în practici frauduloase şi de corupere

(F3.4). obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: ÎM Regia Autosalubritate

Adresa: mun. Chişinău str. 27 Martie 1918 nr. 14
Tel:022740919
Fax:022582869
E-mail: regia-auto@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iuri Macinschii

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa ÎM Regia Autosalubritate, cu nota “Pentru 
setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii ÎM Regia Autosalubritate; 

(b) datele bancare BC Mobiasbancă-Groupe Societe Generale SA; 

(c) codul fiscal 1004600028447;

(d) contul de decontare 2224710SV80657137100;

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00 
- pe: 20.01.2016

pe adresa: ÎM Regia Autosalubritate mun. Chişinău str. 27 Martie 1918 nr. 14
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Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
ÎM Regia Autosalubritate şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 10.00, 20.01.2016
pe adresa mun. Chişinău str. 27 Martie 1918 nr. 14

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 3%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa ÎM Regia Autosalubritate, cu nota “Garanția pentru ofertă la licita-
ția publică nr. 1/16 din 20.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii ÎM Regia Autosalubritate; 

(b) datele bancare BC Mobiasbancă-Groupe Societe Generale SA; 

(c) codul fiscal 1004600028447;

(d) contul de decontare 2224710SV80657137100;
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 2/16

1. Denumirea autorităţii contractante:   Primăria satului Cimișeni 

2. IDNO: 1007601009691

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică

4. Obiectul achiziției: Achiziţionarea Vehicol pentru transportarea deșeurilor menagere.                                      

5. Cod CPV: 34144510-6

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Achiziţionarea Vehicol pentru transportarea 
deșeurilor menagere.                                      

conformnecesităţilorPrimăria satului Cimișeni

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015-2016, este alocată suma necesară din: Bugetul local.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicita-

tă, Standarde de referinţă

1 34144510-6
Achiziţionarea Vehicol pentru 
transportarea deșeurilor mena-

gere.                                      
unit 1

Capacitatea- min 8 m.c

Masa deş incarpabile-min 3,5t.

Lungime-min6500mm,

Înălţime—min2500 mm,

Masa totală-max 3200kg,

Masa deş-min7850 kg,

Puterea ridicare man.-500 kg,

Tip motor-diesel,4 cilindre,,

 4. Putere KWt(c.p) minim 
90(122,0),

rotaţie maxima-
lă,N-m-42,1(413)1500,

cutia de viteză- 5 trepte, 

anul producerii-2015, termenul de 
garanţie- minim 24 luni
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 45 zile calendaristicePrimăria 
satului Cimișeni.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(original)

Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(original)

Obligatoriu

3 Informații generale despre ofertant Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(original)

Obligatoriu

4 Certificat de înregistrare/Decizie de 
înregistrare

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(copie)

Obligatoriu

5 Ultimul rapor financiar anual Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(copie)

Obligatoriu

6 Certificate de la organele 
Inspectoratului Fiscal privind 
datoriile la buget

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(copie)

Obligatoriu

7 Lista fondatorilor/Extras din 
Registrul de Stat

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(copie)

Obligatoriu

8 Copia pașaportului tehnic sau 
descrierea tehnică

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului(copie)

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primăria satului Cimișeni
Adresa: MD-4815 Primăria satului Cimișeni,r.Criuleni,
Tel: 024831236/0609749245
Fax:024831236
E-mail:primariacimiseni@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile:primar s. Cimișeni Pisarenco Valentina

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa primăria satului Cimișeni, cu nota “Pentru 
setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii MF TT Criuleni,bugetul primării satului Cimișeni; 
(b) datele bancare Ministerul Finanțelor Trezorăria de Stat

(c) codul fiscal  1007601009691
(d) contul de decontare 226629; 

(e) contul trezorerial; 430515101192301
(f) codul bancar TREZMD2X; 



5 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.1  

89

(g) trezoreria teritorială Ciuleni.

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic 
de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 20.01.2016

- pe adresa:MD-4815 Primăria satului Cimișeni,r.Criuleni,

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitate a ofertelor:  20 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
Primăria satului Cimișeni şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 20.01.2016, 10:00, 

- pe adresa MD-4815 Primăria satului Cimișeni,r.Criuleni,

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 3 %. în formă de: 

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar  la contul autorității.
Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria satului Cimișeni,r.Criuleni cu nota “Garanția pentru ofer-
tă la licitația publică nr. 2/16 din 20.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii MF TT Criuleni,bugetul primării satului Cimișeni; 
(b) datele bancare Ministerul Finanțelor Trezorăria de Stat

(c) codul fiscal  1007601009691
(d) contul de decontare 226629; 

(e) contul trezorerial; 430515101192301
(f) codul bancar TREZMD2X; 

(g) trezoreria teritorială Ciuleni.

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Licitaţia publică 3/16

1. Denumirea autorităţii contractante:  I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul

2. IDNO: 1012620009784

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziției:  Alimentarea cu gaze naturale a Centralei Termice a Liceul Teoretic “Ioan Vodă”, 
amplasate pe str. Stefan cel Mare 118 din or.Cahul. 

5. Cod CPV: 45231221-0

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Alimentarea cu gaze naturale a Centralei 
Termice a Liceul Teoretic “Ioan Vodă”, amplasate pe str. Stefan cel Mare 118 din or.Cahul conform nece-
sităţilor    I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 
2015-2016, este alocată suma necesară din: bugetul instituţiei

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie 
privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică 

deplină solicitată, Stan-
darde de referinţă

1 45231221-0

Alimentarea cu gaze naturale a Centralei 
Termice a Liceul Teoretic «Ioan Voda», 
amplasate pe str. Stefan cel Mare,118 din 
or.Cahul

lucrări 1 Conform normelor în 
vigoare

7. Termenul de executare solicitat și locul destinației finale: 6 luni. 

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe față de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă (DO-3) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Declarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Informații generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu



5 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.1  

91

Experiența similară (DO-7) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original).

Autoritatea contractantă solicită ca cerință 
minimă pentru experiența similară (formu-
larul DO-7), încheierea și îndeplinirea în 
ultimii 3 ani cel puțin a unui contract: 

a) cu o valoare egală sau mai mare decît 
valoarea viitorului contract; sau

b) reconstrucția/construcția și darea în 
exploatare a unor obiecte de o capacitate 
similară

Obligatoriu

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertan-
tului (original)

Se completează în ca-
zul în care există care-
va forme asociere 

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Se completează în 
cazul în care există 
careva forme de sub-
contractare 

Avizul Inspecției de Stat în Construcții (DO-
10)

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declarația privind personalul de specialitate 
(DO-11)

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotarea tehnică cu utilaj și echipamen (DO-
12)

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înre-
gistrare

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusiv anexa la 
Licenţă).

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar anual Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului. 

Lichiditatea generală trebuie să fie  > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organele Inspectoratului 
Fiscal privind datoriile la buget

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualul calității Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie). Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmarea deținerii a laboratoarelor prop-
rii autorizate şi acreditate în modul stabilit, 
sau a contractelor cu aceste laboratoare.

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de 
Stat

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altor beneficiari Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie). Cel puțin o 
recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestare 
profesională)

Confirmat prin ștampila și semnătura 
ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) Obligatoriu
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Perioada de garanție a lucrarilor (infor-
mație)

Min.  __1___ani

Max. __5___ani 

Obligatoriu

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 
ani 

1302580 lei

(În proporție de 0,3-0,6 din valoarea esti-
mativă a contractului de achiziție publică ce 
urmează a fi atribuit)

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

8. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 118
Tel: 0-299-3-42-89
Fax: 0-299-3-43-59
E-mail: ioanvoda@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Chiciuc Constantin, preşedintele grupului de lucru

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-
carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite 
de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set. 

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Ca-
hul, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul;
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat; 
(c) codul fiscal 1012620009784 ;
(d) contul de decontare 226610 ;
(e) contul trezorerial 220106033381633 ;

(f) contul bancar  TREZMD2X ;
(g) trezoreria teritorială MF Trezorăria Teritorială Cahul ;

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul eco-
nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-
măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi 
prezentate:

- pînă la: 10:00
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- pe: 20.01.2016
- pe adresa I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 118. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al 
I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 20.01.2016, 10:00, 
pe adresa 

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

a) scrisoare de garanţie bancară;

b) transfer la contul autorității;

c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul, cu nota “Garanția 
pentru ofertă la licitația publică nr. 3/16 din 20.01.2016”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii I.P. Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul;
(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;
(c) codul fiscal 1012620009784 ;
(d) contul de decontare 226610 ;
(e) contul trezorerial 220106033381633 ;

(f) contul bancar TREZMD2X ;
(g) trezoreria teritorială MF Trezorăria Teritorială Cahul ;

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4425-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul V Alecsandri Taraclia de Salcie Cahul

Adresa:  s.Taraclia de Salcie, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/78389

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Condorachi Elizaveta

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul V Alecsandri Taraclia de Salcie Cahul

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul V Alecsandri Taraclia de Salcie Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4426-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Internat Sportiv Regional Comrat

Adresa:  mun.Comrat, str. Lenina, 40

Tel/fax: 0298/27254

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Dimoglo E. A.

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Comrat, str. Lenina, 40

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Comrat, str. Lenina, 40

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4427-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Causeni Causeni

Adresa:  or.Causeni, str. Mester Radu, 3

Tel/fax:  0243/22233; 0243/22554; 0243/22442

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Anton Focsa

Obiectul achiziţiei:  Piine pentru perioada ianuarie - decembrie 2016

Cod CPV: 15811100-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Causeni, str. Mester Radu, 3, anticamera

Locul desfăşurării procedurii:  or. Causeni, str. Mester Radu, 3

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4428-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Limbenii Vechi Glodeni

Adresa:  s.Limbenii Vechi, rl. Glodeni

Tel/fax:  0249/75316; 068859676; 069859629

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Bandalac Veronica

Obiectul achiziţiei:  resurse energetice(carbune)

Cod CPV: 09111100-1

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Limbenii Vechi Glodeni

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Limbenii Vechi Glodeni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri

nr. 4429-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Ceadir Lunga UTA Gagauzia

Adresa:  or.Ceadir Lunga, str. Lenina, 91

Tel/fax:  0291/23062; 0291/23017

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Dimitrioglo Ion

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Ceadir Lunga, str. Lenina, 91, bir. 103

Locul desfăşurării procedurii:  or.Ceadir Lunga, str. Lenina, 91

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4430-op/15

Autoritate contractantă:  Scoala Profesionala Cimislia

Adresa:  or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12

Tel/fax:  0241/23135; 0241/23788

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Cecati Tudor

Obiectul achiziţiei:  Servicii de alimentatie a elevilor

Cod CPV: 55523100-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12

Locul desfăşurării procedurii:  or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, 12

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4431-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Radeni Straseni

Adresa:  s.Radeni, rl. Straseni

Tel/fax: 0237/57237

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Furtuna Vera

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Radeni, rl. Straseni

Locul desfăşurării procedurii:  s.Radeni, rl. Straseni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4432-op/15

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic M Tuzlova Chirsova

Adresa:  s.Tuzlova, str. Cotovscovo, 158

Tel/fax: 0298/51240

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Vornicoglo Gheorghe

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic M Tuzlova Chirsova

Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic M Tuzlova Chirsova

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4433-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul M Sadoveanu Andrusul de Sus Cahul

Adresa:  s.Andrusul de Sus, rl. Cahul

Tel/fax: 0299/58870

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ciobanu Serghei

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul M Sadoveanu Andrusul de Sus Cahul

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul M Sadoveanu Andrusul de Sus Cahul

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4434-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul V Mereniuc Bilicenii Vechi Singerei

Adresa:  s.Bilicenii Vechi, rl. Singerei

Tel/fax:  0262/33478; 060527079

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Cozma Alexei

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul V Mereniuc, contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul V Mereniuc, bir. directorului

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4435-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Ion Creanga Cimislia

Adresa:  or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, 15

Tel/fax: 0241/22084

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Borodin Larisa

Obiectul achiziţiei:  Servicii de alimentatie

Cod CPV: 55510000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Ion Creanga, bir. 8

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Ion Creanga, bir. 8

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4436-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria s.Elizaveta mun.Balti

Adresa:  s.Elizaveta, mun.Balti, str. Stefan cel Mare, 22

Tel/fax:  0231/68381; 0231/68466

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Palagheia Baltat

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s.Elizaveta, contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s.Elizaveta

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4437-op/15

Autoritate contractantă: Scoala Innternat Speciala pentru copii orbi si 

slab vazatori mun.Balti

Adresa:  mun.Balti, str. Orheiului, 115

Tel/fax: 0231/22354

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Glavan Lucia

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Scoala Innternat Speciala pentru copii orbi si 

slab vazatori mun.Balti

Locul desfăşurării procedurii: Scoala Innternat Speciala pentru copii orbi si slab

vazatori mun.Balti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4438-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Cimislia Cimislia

Adresa:  or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, 14

Tel/fax:  0241/26590; 0241/21081; 0241/25739

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Virlan Sergiu

Obiectul achiziţiei: Produse petroliere

Cod CPV: 09100000-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, 14

Locul desfăşurării procedurii:  or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, 14, et. 2

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4439-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Olanesti Stefan Voda

Adresa:  s.Olanesti, rl. Stefan Voda, str. Alexandru cel Bun

Tel/fax:  0242/52685

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Caraman Angela

Obiectul achiziţiei: Piine

Cod CPV: 15811100-7

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii: sala de sedinte

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4440-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Raspopeni Soldanesti

Adresa:  s.Raspopeni, rl. Soldanesti

Tel/fax:  0272/45236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Gonta Nicolae

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Raspopeni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Raspopeni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4441-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Taraclia Causeni

Adresa:  s.Taraclia, rl. Causeni

Tel/fax:  0243/61509; 0243/61236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Malai Eugenia

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Taraclia

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Taraclia

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4442-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Larga Briceni

Adresa:  com. Larga, r-nul Briceni

Tel/fax:  0247/51336

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Urechean Radu

Obiectul achiziţiei:  lucrari de renovare a complexului sportiv 

(tip model) din com. Larga, r-nul Briceni, etapa a II

Cod CPV: 45421100-5

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primariacom. Larga, r-nul Briceni

Locul desfăşurării procedurii:  Primariacom. Larga, r-nul Briceni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4443-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Pirlita Ungheni

Adresa:  s.Pirlita, rl. Ungheni

Tel/fax:  0236/64236; 0236/64283

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Bejan Ion

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Pirlita

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Pirlita

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4444-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul I Cojocaru Tiganca Cantemir

Adresa:  s.Tiganca, rl. Cantemir

Tel/fax: 0273/53248

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Nadejda Ciubotaru

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul I Cojocaru Tiganca

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul I Cojocaru Tiganca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00



5 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.1  

104

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4445-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Biesti Orhei

Adresa:  s.Biesti, rl. Orhei

Tel/fax:  0235/45236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Godoroja Tatiana

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primarias.Biesti, rl. Orhei

Locul desfăşurării procedurii:  Primarias.Biesti, rl. Orhei

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4446-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Floreni Anenii Noi

Adresa:  s.Floreni, rl. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14

Tel/fax:  0265/61321; 079937172

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  David A.

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Floreni, rl. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14

Locul desfăşurării procedurii:  s.Floreni, rl. Anenii Noi, str. Chisinaului, 14

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00



5 IANUARIE 2016, Marţi BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.1  

105

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4447-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Ghindesti Floresti

Adresa:  s.Ghindesti, rl. Floresti, str. Fabricii, 3

Tel/fax:  0250/71539; 0250/71535

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Gutanu Nadejda

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primarias.Ghindesti, rl. Floresti, str. Fabricii, 3

Locul desfăşurării procedurii:  Primarias.Ghindesti, rl. Floresti, str. Fabricii, 3

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4448-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Ivancea Orhei

Adresa:  s.Ivancea, rl. Orhei

Tel/fax: 0235/43249

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Natalia Cehovscaia

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Ivancea

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Ivancea

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4449-op/15

Autoritate contractantă:  Centrul de Sanatate Publica Comrat

Adresa:  mun.Comrat, str. Pobeda, 46

Tel/fax:  0298/22855; 0298/22875

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Dimitrov M. I.

Obiectul achiziţiei: benzina

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun.Comrat, str. Pobeda, 46

Locul desfăşurării procedurii:  mun.Comrat, str. Pobeda, 46, et. 3, bir. 54

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4450-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Opaci Causeni

Adresa:  s.Opaci, rl. Causeni

Tel/fax:  0243/73273; 0243/73160

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ungureanu Tatiana

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Opaci

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Opaci

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4451-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Mindresti Telenesti

Adresa:  s.Mindresti, rl. Telenesti

Tel/fax:  0258/44636; 0258/44660

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Socolovschi Vasile

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Mindresti

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Mindresti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4452-op/15

Autoritate contractantă:  Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari

Adresa:  s.Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1B

Tel/fax:  0248/52590; 0248/42031

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Tatiana Cojuhari

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09100000-0

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1B

Locul desfăşurării procedurii:  s.Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 1B

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4453-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Calfa Anenii Noi

Adresa:  s.Calfa, rl. Anenii Noi

Tel/fax:  0265/37241; 0265/93222; 0265/37241

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Manoli Larisa

Obiectul achiziţiei: peleti

Cod CPV: 24327200-4

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primarias.Calfa, rl. Anenii Noi

Locul desfăşurării procedurii:  Primarias.Calfa, rl. Anenii Noi

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4454-op/15

Autoritate contractantă: Scoala profesionala Criuleni

Adresa:  or.Criuleni, str. 31 August, 130

Tel/fax: 0248/22251

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Gherbis Ina

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Criuleni, str. 31 August, 130

Locul desfăşurării procedurii:  or.Criuleni, str. 31 August, 130

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4455-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Pirita Dubasari

Adresa:  s.Pirita, rl. Dubasari

Tel/fax:  0248/46236; 0248/46120; 0248/46285

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Soltan Iurie

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Pirita

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Pirita

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4456-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Carpineni Hincesti

Adresa:  s.Carpineni, rl. Hincesti

Tel/fax:  0269/26019

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Feraru Silvia

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15511000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Carpineni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Carpineni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4457-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Mihai Eminescu Orhei

Adresa:  or.Orhei, str. V. Lupu, 147

Tel/fax: 0235/21707

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Negara Ecaterina

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Orhei, str. V. Lupu, 147, bir. 4, et. I

Locul desfăşurării procedurii:  or.Orhei, str. V. Lupu, 147

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4458-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Talmaza Stefan Voda

Adresa:  s.Talmaza, rl. Stefan Voda

Tel/fax:  0242/41297ș 0242/41236

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Prutean Eugeniu

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Talmaza

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Talmaza

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4459-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Corjova Criuleni

Adresa:  s.Corjova, rl. Criuleni

Tel/fax:  0248/78360;  0248/78236; 0248/32238

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Gheorghe Ojog

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Corjova

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Corjova

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4460-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziu Cotova Drochia

Adresa:  s.Cotova, rl. Drochia

Tel/fax:  0252/62347

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Casico Valentina

Obiectul achiziţiei: carbune

Cod CPV: 09111100-1

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziu Cotova Drochia

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziu Cotova Drochia

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4461-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Cainarii Vechi Soroca

Adresa:  s.Cainarii Vechi, rl. Soroca

Tel/fax: 0230/75281

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Marinescu Grigore

Obiectul achiziţiei:  servicii de alimentare a elevilor

Cod CPV: 55510000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Cainarii Vechi Soroca

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Cainarii Vechi Soroca

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4462-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Vasile Parvan Gotesti Cantemir

Adresa:  s.Gotesti, rl. Cantemir

Tel/fax:  0273/44281; 0273/44016

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Jorovlca Zinaida

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Liceul Teoretic Vasile Parvan

Locul desfăşurării procedurii: Liceul Teoretic Vasile Parvan

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4463-op/15

Autoritate contractantă:  Scoala primara Hirbovat Anenii Noi

Adresa:  s.Hirbovat, rl. Anenii Noi

Tel/fax:  0265/72425

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Calmic Elena

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Hirbovat

Locul desfăşurării procedurii:  PrimariaHirbovat

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4464-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Carpineni Hincesti

Adresa:  s.Carpineni, rl. Hincesti, str. Stefan Voda, 127

Tel/fax:  0269/28236; 0269/26019

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Feraru Silvia

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Carpineni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Carpineni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4465-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Oxentia Dubasari

Adresa:  s.Oxentia, rl. Dubasari

Tel/fax:  0248/56786; 0248/56236; 060055478

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Rusu Valeriu

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Oxentia

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Oxentia

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4466-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Lapusna Hincesti

Adresa:  s.Lapusna, rl. Hincesti

Tel/fax:  0269/51236; 0269/61123

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Cojocaru Gheorghe

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Lapusna

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Lapusna

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4467-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Doina Cahul

Adresa:  s.Doina, rl. Cahul

Tel/fax: 0273/75502

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Eliseev Valeriu

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Doina

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Doina

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4468-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Ciietu

Adresa:  sCiietu, rl. Cantemir

Tel/fax:  0298/92443; 069470509; 060755949

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Davidescu Eugenia

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Ciietu

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Ciietu

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4469-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Riscani Riscani

Adresa:  or.Riscani, str. 31 August, 4

Tel/fax:  0256/94441; 0256/24664

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Victor Bogatico

Obiectul achiziţiei:  produse petroliere benzina A-95, motorina euro5

Cod CPV: 09130000-9

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primariaor.Riscani, str. 31 August, 4

Locul desfăşurării procedurii:  Primariaor.Riscani, str. 31 August, 4

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4470-op/15

Autoritate contractantă: Liceul Teoretic Puhoi Ialoveni

Adresa:  s.Puhoi, rl. Ialoveni

Tel/fax:  0268/63593

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Soltan Maria

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Puhoi, rl. Ialoveni

Locul desfăşurării procedurii:  s.Puhoi, rl. Ialoveni

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4471-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Publica Congaz

Adresa:  s.Congaz, str. Octeabriscaea, 96

Tel/fax:  0298/68251; 068218864

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ciobanova Elena

Obiectul achiziţiei:  benzina si motorina

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Congaz, str. Octeabriscaea, 96

Locul desfăşurării procedurii:  s.Congaz, str. Octeabriscaea, 96

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4472-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Caplani Stefan Voda

Adresa:  s.Caplani, rl. Stefan Voda

Tel/fax: 0242/43259

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Liubovi Becciu

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Caplani

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Caplani

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4473-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic D Celenghir Avdarma UTAG

Adresa:  s.Avdarma, rl. Comrat, str. Sovetscaia, 35a

Tel/fax:  0298/58272; 0298/58272

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Caramit Elena

Obiectul achiziţiei: produse petroliere

Cod CPV: 09000000-3

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic D Celenghir Avdarma

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic D Celenghir Avdarma

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4474-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Varvareuca Floresti

Adresa:  s.Varvareuca, rl. Floresti

Tel/fax:  0250/22290; 0250/23246

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie: Ivanes Nina

Obiectul achiziţiei:  Produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s.Varvareuca, rl. Floresti

Locul desfăşurării procedurii:  s.Varvareuca, rl. Floresti

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00
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Concurs prin cererea ofertelor de preţuri
nr. 4475-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Heciul Nou Singerei

Adresa:  s.Heciul Nou, rl. Singerei

Tel/fax:  0262/57368

Membru al grupului de lucru, 

responsabil de procedura de achiziţie:  Ludmila Coretcaia

Obiectul achiziţiei:  produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare: 

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Heciul Nou

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Heciul Nou

Limba în care vor fi întocmite

 documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere 

și deschidere a ofertelor:  15.01.2016,ora 11:00




