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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 01 din 09.01.2020 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Drochia
IDNO 1007601011445
Adresa str. Independenţei 15
Numărul de telefon/fax 0252 2 20 58
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante cancelardroc@mail.ru
Adresa de internet ale autorităţii contractante http://drochia.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina DOBREA, tel. 025225406
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obţine accesul liber, direct, total și gratuit la documentaţia de 
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, nu se asigură accesul 
liber, direct, total şi gratuit, o menţiune privind modul în care 
poate fi accesată documentaţia de atribuire)

SIA RSAP MTender

Tipul autorităţii contractante și obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziţie comună)

Autoritate a administraţiei publice locale. Obiectul principal de 
activitate: promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor 
populaţiei unităţii administrativ-teritoriale.

II. Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

1 45233140-2

Întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea 
gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaos 
de material, întreţinerea terasamentului și 
sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea 
lucrărilor de artă, curăţirea acostamentelor 
și doborârea arborilor de esenţe rășinoase), 
întreţinerea periodică și reparaţii curente a 
drumurilor pietruite și asfaltate (egalizări și 
înlocuirea straturilor), lucrări neprevăzute în 
caz de inundaţii cu spălarea terasamentului 
și distrugerea podurilor, lucrări pentru 
asigurarea securităţii circulaţiei rutiere (marcaj) 
rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparaţia 
indicatorilor de circulaţie

1/buc

Lucrări de întreţinerea 
de rutină a drumurilor, 
întreţinerea periodică și 
reparaţii curente a drumurilor 
pietruite și asfaltate, etc. 10 591 925,00

III. Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziţie publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

IV. Alte informaţii:
Data estimată pentru publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de 
intenţie

Trimestrul I-III

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

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile 
guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □
Da □

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

Alte informaţii relevante Nu sunt

mailto:cancelardroc@mail.ru
http://drochia.md/
mailto:contestatii@ansc.md
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Notă:  Anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice 
în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru 
fiecare procedură de achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 09.01.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soroca
IDNO 1007601010699
Adresa mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Numărul de telefon/fax 0230 220 58;  22088/ 22098
Adresa de e-mail ale autorității contractante crsoroca@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante WWW.soroca.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Stavița Galina/ 0230 22088/ galina.stavita@

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

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

WWW.achizitii.md

Documentația de atribuire va fi anexata în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Consiliul Raional Soroca

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA (lei)

(pentru fiecare lot 
în parte)

1 45200000-9

Lucrări de reparație și 
întreținere a drumurilor 

publice pentru  anul 
2020

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de reparație și 
întreținere a drumurilor 
publice pentru  anul 2020

27 244 000,0

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

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

Nu +

Da □

http://WWW.achizitii.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu +□Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate

III. Alte informații:

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

  I trimestru 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunţ de intenţie pentru anul 2020

Denumirea autorităţii contractante:  Primăria comunei Cruzești, IDNO 1007601009392

Adresa:  mun.Chișinău, com.Cruzești, str. Teilor, 24

Relaţii de contact: Tel:  022419523

Fax:022419523 e-mail:primariacruzesti@yahoo.com

Nr.

crt.

Expunerea obiectului 
de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 
guvernamentale 

al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7
Lucrări

Lucrări de construcție 
a apeductului din 

comuna Cruzești (str.
Renașterii,Sf.Treime, 

Internațională, 
Nucarilor, Valea 
Stoino, Romană)

45231300-8 666667.00 COP 2020                  -

Anunţ de intenţie pentru anul 2020

Denumirea autorităţii contractante:  Primăria comunei Cruzești, IDNO  1007601009392

Adresa:  mun.Chișinău, com.Cruzești, str. Teilor, 24

Relaţii de contact: Tel:  022419523

Fax:022419523 e-mail:primariacruzesti@yahoo.com

Nr.

crt.

Expunerea 
obiectului de 

achiziţie

Codul CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră sau nu 
sub incidenţa Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

Lucrări

Lucrări de 
instalații de 

epurare și rețele 
de canalizare în 

comuna Cruzești 
(Etapa III) sectorul 

nou

45200000-9 333333,33 COP 2020
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Anunţ de intenţie pentru anul 2020

Denumirea autorităţii contractante:  Primăria comunei Cruzești, IDNO 1007601009392

Adresa:  str. Teilor, 24

Relaţii de contact: Tel:  022419523

Fax:022419523 e-mail:primariacruzesti@yahoo.com

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de 
achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 
guvernamentale 

al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

Lucrări

Lucrări de reparație a 
străzilor din comuna 

Cruzești
45233142-6 1416666.67 COP 2020

Anunţ de intenţie pentru anul 2020

Denumirea autorităţii contractante:  Primăria comunei Cruzești, IDNO 1007601009392

Adresa:  mun.Chișinău, com.Cruzești, str. Teilor, 24

Relaţii de contact: Tel:  022419523

Fax:022419523 e-mail:primariacruzesti@yahoo.com

Nr.

crt.

Expunerea obiectului 
de achiziţie Codul CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA (lei MD)

Procedura 
de 

achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfășurării 
procedurii 

de achiziţie 
publică

Contractul 
intră sau nu 

sub incidenţa 
Acordului 

privind achiziţiile 
guvernamentale 

al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

Lucrări

Lucrări de gazificare 45200000-9 416666,67 COP 2020
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ANUNȚ DE INTENȚIE 

pentru anul 2020

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

IDNO 1003600153267

Adresa Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63

Numărul de telefon/fax (022)27-51-21/27-10-11

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

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vladimir Bîrta
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor
Procedura de 

achiziţie aplicabilă

Valoarea estimată,

fără TVA, lei 

Perioada desfășurării 
procedurii de 

achiziţie publică 
(luna) la care se referă 

anunțul de intenție

1 39700000-9 Aparate electrice de uz 
casnic Licitație deschisă 800 000 Ianuarie-martie

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea produselor alimentare 
prin procedura de achiziție Licitație Publică 

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

2. IDNO: 1006601000473

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 65A

4. Numărul de telefon/fax: 022-73-63-98

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.igc@mai.gov.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică

8. Descriere obiectului achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Data estimată 
pentru publicarea 

anunțului de 
participare

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

1 15800000-6 Produse alimentare Buc. 1 Decembrie 2019 2 745 000,00 lei
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Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): NU

9. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): NU

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 DUAE DA
2 Formularele din Documentația Standard DA

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție:09.01.2020

12. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): NU
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea echipamentului IT, de telecomunicații și mijloace speciale 

prin procedura de achiziție Licitație Publică 

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

2. IDNO: 1006601000473

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 65A

4. Numărul de telefon/fax: 022-73-63-98

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.igc@mai.gov.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică

8. Descriere obiectului achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Data estimată 
pentru publicarea 

anunțului de 
participare

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

1 32500000-8
Echipament IT, de 

telecomunicații și mijloace 
speciale

Buc. 1 Martie 13 000 000,00 lei

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): NU

9. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): NU

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 DUAE DA
2 Formularele din Documentația Standard DA

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție:09.01.2020

12. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): NU
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea echipamentului și uniformei 

prin procedura de achiziție Licitație Publică

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

2. IDNO: 1006601000473

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 65A

4. Numărul de telefon/fax: 022-73-63-98

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.igc@mai.gov.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică

8. Descriere obiectului achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Data estimată 
pentru publicarea 

anunțului de 
participare

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

1 18000000-9 Echipament și uniformă Buc. 1 Februarie 8 333 333,00 lei

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): NU

9. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): NU

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 DUAE DA

2 Formularele din Documentația Standard DA
Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție:09.01.2020

12. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): NU
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea mijloacelor de transport 

prin procedura de achiziție Licitație Publică 

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

2. IDNO: 1006601000473

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 65A

4. Numărul de telefon/fax: 022-73-63-98

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.igc@mai.gov.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

1. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică

2. Descriere obiectului achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Data estimată 
pentru publicarea 

anunțului de 
participare

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

1 34100000-8 Mijloace de transport Buc. 1 Martie 15 995 000,00 lei

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): NU

3. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): NU

4. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 DUAE DA
2 Formularele din Documentația Standard DA

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

5. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție:09.01.2020

6. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): NU
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea produselor petroliere 
prin procedura de achiziție Licitație Publică 

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

2. IDNO: 1006601000473

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 65A

4. Numărul de telefon/fax: 022-73-63-98

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.igc@mai.gov.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică

8. Descriere obiectului achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Data estimată 
pentru publicarea 

anunțului de 
participare

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

1 09000000-3 Produse petroliere Buc. 1 Decembrie 2019 2 261 666,66 lei

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): NU

9. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): NU

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 DUAE DA
2 Formularele din Documentația Standard DA

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție:09.01.2020

12. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): NU
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a blocului A a DR Centru 

prin procedura de achiziție Licitație Publică 

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

2. IDNO: 1006601000473

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 65A

4. Numărul de telefon/fax: 022-73-63-98

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.igc@mai.gov.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică

8. Descriere obiectului achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Data estimată 
pentru publicarea 

anunțului de 
participare

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

1 45200000-9
Lucrări de reparație 

capitală a blocului A a DR 
Centru

Buc. 1 Martie 3 500 000,00 lei

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): NU

9. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): NU

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 DUAE DA
2 Formularele din Documentația Standard DA

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție:09.01.2020

12. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): NU
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  09.01.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa Or.Rîșcani, str.Independenței 38
Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.riscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității 
administrativ - teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45000000-7 Întreținerea drumurilor 
în raionul Rîșcani 2020 1 Întreținerea drumurilor în 

raionul Rîșcani 2020 2250000
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare
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II. Alte informații:

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

Ianuarie – 2020.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din  09.01.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa Or.Rîșcani, str.Independenței 38
Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.riscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității 
administrativ - teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45000000-7
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 151 Rîșcani G 26 1 Îmbrăcăminte din beton 

asfaltic L 151 Rîșcani G 26 3317916,67
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare
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II. Alte informații:

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

Iunie - 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din  09.01.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa Or.Rîșcani, str.Independenței 38
Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.riscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității 
administrativ - teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45000000-7
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 155 drum Rîșcani 
- Răcăria

1
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 155 drum Rîșcani 
- Răcăria 2086166,67

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare
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II. Alte informații:

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

Februarie - 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din  09.01.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa Or.Rîșcani, str.Independenței 38
Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.riscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității 
administrativ - teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45000000-7 Lucrări la piața regională 
en-gross 1 Lucrări la piața regională 

en-gross 3530166,67
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare
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II. Alte informații:

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

Februarie - 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din  09.01.2020 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa Or.Rîșcani, str.Independenței 38
Numărul de telefon/fax 0(256)2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.riscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45, crr.

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

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

SIA RSAP MTender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

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

Autoritate a administrației publice locale. 
Promovarea intereselor și soluționarea 
problemelor populației unității 
administrativ - teritoriale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45000000-7 Reparația drumurilor în 
raionul Rîșcani 2020 1 Reparația drumurilor în 

raionul Rîșcani 2020 8911333,34
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut și corespunde-
rea cerințelor de calificare
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II. Alte informații:

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

Februarie - 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

2. IDNO: 1005600030818

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Murelor, 3

4. Numărul de telefon: +373 22 74 23 11

5. Adresa de e-mail: crdv@ansa.gov.md

Nr. Obiectul de 
achiziție Cod CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA, (lei MDL)

Procedura 
de achiziție 
aplicabilă 

Perioada 
desfășurării 

procedurii de 
achiziție publică

Contractul 
intră  sau nu sub 

incidența Acordului 
privind achizițiile 
guvernamentale 

al Organizației 
Mondiale a 
Comerțului

1 Medii de cultură, 
seruri  diagnostice 

anti-Salmonella 

24900000-3 1 231 900,0 Licitație 
deschisa 

ianuarie 2020 nu 

Anunţ de intenţie 

Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia , bd. Ștefan cel Mare, 12 

Relaţii de contact: Tel: 0241 21177

Fax: 0241 23399 Adrese: e-mail: crcim@mail.ru,  internet  www.raioncimislia.md,   e-mail: achizitiiraioncimislia@
gmail.com

Lucrări

Nr.

crt.

Expunerea obiectului 
de achiziţie

Codul CPV Valoarea

 estimată fără 
TVA

 (lei MD)

Procedura

 de achiziţie 
aplicabilă

Perioada

 desfășurării 

procedurii

 de achiziţie 
publică

Contractul intră 
sau nu sub 

incidenţa Acordului 
privind achiziţiile 
guvernamentale 

al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului

1 2 3 4 5 6 7

11. Servicii de  întreținere 
a  drumurilor locale din 
raionul Cimișlia pentru 

anul 2020
45233141-9 4500000,00 Licitație

deschisă

   ianuarie 2020   

  

        Nu se aplică

mailto:crcim@mail.ru
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MD-1572592880329 din 03.01.2020

Pâine din făină de grâu de calitatea I în amestec cu calitatea a II-a

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-775 / 022-409-709
E-mail victoria.bradu@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Victoria Bradu

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri T        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Pâine din făină de grâu de calitatea I în amestec cu 

calitatea a II-a
Anunțul de participare Nr.: MD-1572592880329

Data publicării: 01.11.2019
Link:  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1572592880329?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut T

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nici una T

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572592880329
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572592880329
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572592880329?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572592880329?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 8

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.  MD-1572592880329 /001 din 09.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire Combinatul de panificație din Chișinău 
„FRANZELUȚA” S.A.

IDNO 1002600004030

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 30

0-22-85-35-08;  0-697-11-007, 

achizitiifranzeluta@mail.ru ; http://www.franzeluta.info. 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu T        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu T       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □        Nu T      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Pâine din făină de grâu de 

calitatea I în amestec cu calitatea 
a II-a

15800000-6 1 356 000 kg 13 LP 6 318 960,00

P-1 – Taraclia 75 000 kg

P-3 – Leova 75 000 kg

P-4 – Cricova 173 000 kg

P-5 – Cahul 32 000 kg

P-6 – Soroca 165 000 kg

P-7 – Rusca 68 000 kg

P-9 – Pruncul 106 000 kg

P-10 – Goian 10 000 kg

P-11 – Bălţi 89 000 kg

P-13 – Chișinău 168 000 kg

P-15 – Cricova 110 000 kg

P-16 – Pruncul 57 000 kg

P-17 – Rezina 68 000 kg

P-18 – Brănești 160 000 kg

4. Alte informații:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1572592880329
mailto:achizitiifranzeluta@mail.ru
http://www.franzeluta.info
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Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu T        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MD-1571653059582 din 03.01.2020

Produse alimentare în divers sortiment

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-775 / 022-409-709
E-mail victoria.bradu@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Victoria Bradu

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri T        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare în divers sortiment
Anunțul de participare Nr.: MD-1571653059582

Data publicării: 21.10.2019
Link:  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1571653059582?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut T

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571653059582
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571653059582
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571653059582?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571653059582?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nici una T
Nr. oferte primite Total: 11

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 11

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.  MD-1571653059582/001 din 27.11.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Lovis Angro”

IDNO 1007600043788

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Columna 170

022843370, lovisangro@mail.ru  

Întreprindere mică sau mijlocie Da T       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu T       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □        Nu T      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. „Grăsimi - margarină” 15800000-6 68 400 kg 7 LP 
03.01.2020 1 080 993,60

Denumire SRL „Businesscom Star” 

IDNO 1012600013390

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, MD - 2037 
022853388, 069448888, businesscom-star@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da T       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu T       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □        Nu T      

 

Loturile atribuite:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571653059582
mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:businesscom-star@mail.ru
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1. „Ulei vegetal” 15800000-6 61 000 l
8 LP

03.01.2020
1 037 000,00

Denumire SRL „Costodar Impex” 
IDNO 1019600024858

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Haiducilor, 32

067300457, alexbev@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu T       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □       Nu T       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. „ Zahăr ” 15800000-6 58 100 kg
9 LP

03.01.2020
620 508,00

2 Sare iodată”

15800000-6

55 000 kg

9 LP

03.01.2020

121 000,00
3. „Foi de dafin” 220 kg 13 640,00
4. „Făină de grâu cal.II ” 25 000 kg 110 000,00
5. „Crupe de porumb” 41 300 kg 268 450,00
6. „Orz” 55 000 kg 308 000,00
7. „Crupe de grâu ” 55 000 kg 275 000,00
8. „Arpacaș de orz mărunțit” 55 000 kg 308 000,00
9. „Mazăre” 41 300 kg 223 020,00

10. „Hrișcă” 14 000 kg 236 880,00
11. „ Paste făinoase” 28 000 kg 210 000,00

Denumire SRL „Nibol Brio”

IDNO 1007600059552

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Lisabona 7/30

069164581, nibol_brio@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu T       

mailto:alexbev@mail.ru
mailto:nibol_brio@mail.ru
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □       Nu T      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. „Ceai” 15800000-6 2 600 kg
10 LP

03.01.2020
140 400,00

Denumire SRL” Meltan”

IDNO 1018600003955
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, MD-2069

022105074, meltansrl@gmail.com 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu T       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □        Nu T      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. „Pastă de roşii” 15800000-6 13 000 kg
11 LP

03.01.2020
383 500,00

Denumire SRL” Fabi & Lina”

IDNO 1010600028794
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, Uzinelor 21/1

022479098, fabilina@mail.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu T       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din 
contract)

Da □        Nu T      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

mailto:meltansrl@gmail.com
mailto:fabilina@mail.ru
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1. „Fructe uscate” 15800000-6 3 500 kg
12 LP

03.01.2020
68 250,00

4. Alte informații:

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

Nu T        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 privind achiziționarea  ” Produse petroliere pentru anul 2020”      

                                                          Nr. 1571644903789/001 din 02.01.2020 

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-470-501;022-409-748
E-mail maria.tropoțel@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Maria Tropoțel

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri    
Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2020

 Anunț de participare  09100000-0 
 Nr:MD-1571644903789

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1571644903789?tab=contract-notice

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

Nu

Nr. oferte primite Total: 1
Pe cale electronică:1

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

   În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. MD-1571644903789/001 din 14 noiembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire ÎCS Lukoil -Moldova SR
IDNO 1002600005897
Date de contact Chișinău, str. Columna, 92, tel.: 022220828

Întreprindere mică sau mijlocie nu
Asociație de operatori economici nu
Subcontractanți nu 

Loturile atribuite:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571644903789?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571644903789?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562658771781
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul nr.1 ,,Benzină premium 95”
0900000-0

42000

litri 3LP din 
02.01.2020

3LP din 
02.01.2020

705180,00

2  Lotul nr.2 ,,Motorină Euro 5”
0900000-0

100000

litri
1481000,00

3 Lotul nr. 3„Motorină Euro 5 (cu adaosuri 
de aditivi de curățare, anticorozivi și 
antispumanți”

0900000-0
1500

litri
22300,00

4 Lotul nr.5 „Gaz petrolier lichefiat (GPL)”
0900000-0

1000

litri
8680,00

3. Alte informații:

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

Nu     

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 privind achiziționarea  „Diverse produse alimentare

(carne-carcase de pui broiler, slănină de porc, pește ”Merlan Albastru”, pește 
Merluciu”)”

Nr.1570511253963/001 din 02.01.2020 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon/fax 022-409-709;022-409-748
E-mail maria.tropoțel@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Maria Tropoțel

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri 
Obiectul de achiziție „Diverse produse alimentare 

(carne-carcase de pui broiler, slănină de porc, pește ”Merlan 
Albastru”, pește Merluciu”)”

 Anunț de participare Nr.MD-1570511253963
Data publicării: 08.10.2019
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1570511253963?tab=contract-notice

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

Nu

Nr. oferte primite Total: 11
Pe cale electronică: 11

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. MD-1570511253963/001 din 18 noiembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire SC,,Axedum” SRL
IDNO 1005600018410

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562658771781
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570511253963?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570511253963?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1562658771781
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Date de contact r-nul Hîncești, sat Buțeni
Întreprindere mică sau mijlocie mijlocie

Asociație de operatori economici nu
Subcontractanți nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul nr.1 „ Carne-carcase de pui broiler” 
toate pozițiile (instituțiile penitenciare) 15000000-8 230000

kg
4 LP din 

02.01.2020 8142000,00

Denumire Fabi & Lina SRL
IDNO 1010600028794
Date de contact Mun. Chișinău, str. Uzinelor, 21/1

Întreprindere mică sau mijlocie mijlocie
Asociație de operatori economici nu
Subcontractanți nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Lotul nr. 3 Pește ”Merlan albastru” 
toate pozițiile (instituțiile 

penitenciare)

15000000-8

111900
kg

5 LP din 
02.01.2020 8567064,00

2

Lotul nr.4 Pește ”Merluciu” toate 
pozițiile (instituțiile penitenciare) 111900

kg

Denumire ÎI Gemenii Sîrbu
IDNO 1010600028794
Date de contact or. Ialoveni, str. M. Frunze, 23

Întreprindere mică sau mijlocie mijlocie
Asociație de operatori economici nu
Subcontractanți nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA
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1 Lotul nr.2 „Slănină de porc” toate 
pozițiile (instituțiile penitenciare) 15000000-8 12500

kg
6 LP din 

02.01.2020 598500,00

4. Alte informații:

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

Nu     

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 03 .01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md
Adresa de internet www.urgenta.md
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă 
este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire(în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul de activitate 2020 
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1569936410238/21012740

Data publicării: 01.10.2019 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1569936410238?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569936410238
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569936410238?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569936410238?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 23(douăzeci și trei )

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 23(douăzeci și trei )

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din 10.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire 1. SC«Baguette» SRL

IDNO 1014600037741

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

mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15, Telefon/fax: (022) 407100 / 407104, baguette.srl@mail.
ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoarea şi 
procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot
Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

28. Fructe uscate 
în asortiment

Fructe uscate în 
asortiment

15800000-6 kg 1300 68/26.12.2019 32 162,00

29. Frunză de 
dafin Frunză de dafin 15800000-6 kg 14 68/26.12.2019 2 016,00

31. Hrișcă 
(întreagă) Hrișcă (întreagă) 15800000-6 kg 3200 68/26.12.2019 46 336,00

37 Mazăre verde Mazăre verde 15800000-6 kg 3000 68/26.12.2019 48 000,00

44.

Pastă de 
roșii (25% 
substanţă 
uscată)

Pastă de roșii (25% 
substanţă uscată)

15800000-6

kg 800

68/26.12.2019

21 488,00

47.
Pește congelat 
fără cap 
«Argentina»

Pește congelat fără 
cap «Argentina»

15800000-6
kg 1800

68/26.12.2019
77 400,00

48. Pește congelat 
fără cap «Hec»

Pește congelat fără 
cap «Hec»

15800000-6 kg 2600 68/26.12.2019 114 400,00

52. Piper negru 
(boabe) Piper negru (boabe) 15800000-6 kg 3 68/26.12.2019 840,00

71.
 Zahăr (din 
sfeclă de 
zahăr)

 Zahăr (din sfeclă de 
zahăr)

15800000-6
kg 8000

68/26.12.2019
89 920,00

Total suma contractului 432 562,00

Denumire 2. SRL «Costodar Impex»

IDNO 1019600024858

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

MD-20011 mun.Chișinău, str. Feredeului,4/2, Telefon/fax (022) 543-311, 067300457, 
costodarimpexsrl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

mailto:baguette.srl@mail.ru
mailto:baguette.srl@mail.ru
mailto:costodarimpexsrl@mail.ru
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Subcontractanți(denumirea, valoa-
rea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot
Denumirea 

bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data contractului Suma, incl.TVA

1. Arnaut Arnaut 15800000-6 kg 2 200 69/24.12.2019 19 580,00

2. Arpacaș 
(întreg) șlefuit

Arpacaș (întreg) 
șlefuit

15800000-6 kg 1 100 69/24.12.2019 7 282,00

3. Biscuiţi de 
ovăs Biscuiţi de ovăs 15800000-6 kg 1 300 69/24.12.2019 28 106,00

4. Biscuiți p/u 
diabet Biscuiți p/u diabet 15800000-6 kg 300 69/24.12.2019 7 686,00

6. Pudră de 
cacao (negră)

Pudră de cacao 
(negră)

15800000-6 kg 330 69/24.12.2019 27 324,00

12. Ceai negru 
(ambalat)

Ceai negru 
(ambalat)

15800000-6 kg 350 69/24.12.2019 20 930,00

15. Covrigei Covrigei 15800000-6 kg 1 200 69/24.12.2019 19 920,00

16.

Covrigei cu 
grîu dispersat 
sau tărîțe de 
grîu

Covrigei cu grîu 
dispersat sau tărîțe 
de grîu

15800000-6

kg 300

69/24.12.2019

6 180,00

20. Crupe de griș Crupe de griș 15800000-6 kg 1 600 69/24.12.2019 13 792,00

21. Crupe de grîu Crupe de grîu 15800000-6 kg 2000 69/24.12.2019 11 840,00

22. Crupe de mei Crupe de mei 15800000-6 kg 2000 69/24.12.2019 25 600,00

23.  Crupe de orz  Crupe de orz 15800000-6 kg 2200 69/24.12.2019 15 004,00

24. Crupe de 
porumb Crupe de porumb 15800000-6 kg 1 850 69/24.12.2019 15 577,00

26 Drojdie 
presate Drojdie presate 15800000-6 kg 20 69/24.12.2019 858,40

27.

Făină de grîu, 
calitatea 
superioară SM 
202:2000

Făină de grîu, 
calitatea superioară 
SM 202:2000

15800000-6

kg

1 400

69/24.12.2019

11 088,00

30. Fulgi de ovăs Fulgi de ovăs 15800000-6 kg 3 200 69/24.12.2019 42 944,00

34. Magiun 
(pasterizat) Magiun (pasterizat) 15800000-6 kg 700 69/24.12.2019 14 504,00

36. Mazăre uscată 
(jumătăţi)

Mazăre uscată 
(jumătăţi)

15800000-6 kg 1 200 69/24.12.2019 8 544,00

40 Muștar-praf Muștar-praf 15800000-6 kg 140 69/24.12.2019 4 592,00

42. Oţet 9% Oţet 9% 15800000-6 litri 930 69/24.12.2019 4 575,60

56. Sare de lămîe Sare de lămîe 15800000-6 kg 80 69/24.12.2019 3 904,00

62. Sodă 
alimentară Sodă alimentară 15800000-6 kg 180 69/24.12.2019 1 677,60

63 Suc de tomate Suc de tomate 15800000-6 litri 2500 69/24.12.2019 23 300,00

Total suma contractului 334 808,60

Denumire 3. S.A.« Fabrica de Unt din Florești »

IDNO 1003607011922

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

R. Florești , s. Varavareuca ,Telefon/fax : (250) 262-54,079941799, milkmark@inbox.ru

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

mailto:milkmark@inbox.ru
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Asociație de operatori eco-
nomici (societate mixtă, consorțiu 
sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot
Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

5. Brînză de vaci  
9 % Brînză de vaci  9 % 15800000-6 kg 6300 70/20.12.2019 301 140,00

32. Lapte 2,5% 
(sticlă 0,5lit)

Lapte 2,5% (sticlă 
0,5lit)

15800000-6 litri 45000 70/20.12.2019 580 500,00

33. Lapte 2,5% 
(pachet 1 lit)

Lapte 2,5% (pachet 
1 lit)

15800000-6 litri 40000 70/20.12.2019 323 200,00

60. Smîntînă 10% Smîntînă 10% 15800000-6 kg 3600 70/20.12.2019 82 080,00

61. Smîntînă 10% 
(pahar) Smîntînă 10% (pahar)

15800000-6 pahare 10000 70/20.12.2019 236 000,00

67. Unt de vacă 
72,5% (grăsimi 

animale)

Unt de vacă 72,5% 
(grăsimi animale)

15800000-6 kg 6000 70/20.12.2019 604 800,00

70. Iaurt clasic 
1.5%

Iaurt clasic 1.5% 15800000-6 litri 5000 70/20.12.2019 83 000,00

Total suma contractului 2 210 720,00

Denumire 4. SRL «Livi MAD COM »

IDNO 1017600026401

Date de contact 

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

MD-2093 Mun. Chișinău, s. Grătiești, str. B.P. Hasdeu ,6, 067369993,  60238501, vitspataru@gmail.
com

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau 

lucrărilor
Cod CPV U/M Cant. Nr./data 

contractului Suma, incl.TVA

25. Dovlecei Dovlecei 15800000-6 kg 1500 71/24.12.2019 18 000,00

35. Mandarine Mandarine 15800000-6 kg 2000 71/24.12.2019 42 800,00

38. Mere Mere 15800000-6 kg 3000 71/24.12.2019 20 400,00

39. Morcov Morcov 15800000-6 kg 2800 71/24.12.2019 13 608,00

54. Portocale Portocale 15800000-6 kg 2000 71/24.12.2019 40 000,00

69. Varză albă (proaspătă) Varză albă 
(proaspătă)

15800000-6 kg 7000 71/24.12.2019 40 600,00

Total suma contractului 175 408,00

Denumire 5. SRL «Fabi&Lina»

IDNO 1010600028794

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

mun.Chișinău, str. Uzinelor 21/1, Telefon/fax (022) 476-679, fabilina@mail.ru

mailto:fabilina@
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoa-
rea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

9. Cartofi Cartofi 15800000-6 kg 10 000 72/20.12.2019 69 120,00

12. Ceapă uscată Ceapă uscată 15800000-6 kg 2 500 72/20.12.2019 17 010,00

59. Sfeclă roșie Sfeclă roșie 15800000-6 kg 2 000 72/20.12.2019 9 720,00

Total suma contractului 95 850,00

Denumire 6. SRL «Credoprim»

IDNO 1003600026963

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Vasile Badiu,20, Telefon/fax:         022 46 55 69 / 022 46 85 28, 
credoprim@mail.ru   

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici (so-
cietate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoarea şi 
procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:
Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

10. Cașcaval 45% Cașcaval 45% 15800000-6 kg 7000 73/23.12.2019 798 000,00

Denumire 7. SRL «Slavena-Lux»

IDNO 1002600003240

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Valea Bîcului1/1, Telefon/fax 069711178, (022) 232-548, Ecaterina.
Nagacevscaia@slavena.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoa-
rea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

46. Paste făinoase fidea tăiate (scurt) Paste făinoase fidea tăiate 
(scurt)

15800000-6 kg 800 74/26.12.2019 11 416,00

Total suma contractului 11 416,00

Denumire 8. S.A «Augur Perla»

IDNO 1002600047714

mailto:credoprim@mail.ru
mailto:Ecaterina.Nagacevscaia@slavena.md
mailto:Ecaterina.Nagacevscaia@slavena.md
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Date de contact 

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

MD-2004, or.Chișinău , str.Sciusev, nr.111, (022)-237-130,068500807, secretar@perla.md   

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

13. Chefir 2,5% Chefir 2,5% 15800000-6 litri 4000 75/23.12.2019 44 280,00

49. Piept de gaină Piept de gaină 15800000-6 kg 2300 75/23.12.2019 142 370,00

55. Salam «Doctorscaia» calitatea 
superioară.

Salam «Doctorscaia» calitatea 
superioară.

15800000-6 kg 4800 75/23.12.2019 323 856,00

Total suma contractului 510 506, 0 0

Denumire 9. SRL «Meltan»

IDNO 1018600003955      

Date de contact 

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

mun.Chișinău,  str. Mesager 5/3, ap. 32, Telefon/fax:         (022) 105-074, meltansrl@gmail.com          

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:
Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

41. Orez (bob întreg, rotund) 
calitatea superioară (camolino)

Orez (bob întreg, rotund) 
calitatea superioară 
(camolino)

15800000-6
kg 3800 76/27.12.2019 70 300,00

45

45.Paste făinoase calitatea 
superioară din soiuri tari de 
grîu  Figurate ca forma 4-5 feluri: 
Penne Rigate, Farfalle,spirale, 
scoici.

45.Paste făinoase calitatea 
superioară din soiuri tari 
de grîu  Figurate ca forma 
4-5 feluri: Penne Rigate, 
Farfalle,spirale, scoici.

15800000-6

kg 2500 76/27.12.2019 43 750,00

53. Piper negru (praf ) Piper negru (praf ) 15800000-6 kg 10 76/27.12.2019 1 750,00

57. Sare geamă Sare geamă 15800000-6 kg 360 76/27.12.2019 1 432,80

58. Sare iodată Sare iodată 15800000-6 kg 1100 76/27.12.2019 4 378,00

68 Usturoi uscat Usturoi uscat 15800000-6 kg 280 76/27.12.2019 11200

Total suma contractului 132 810,80

Denumire 10. SRL «Produse de Familie»

IDNO 1010600010111
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Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176, Telefon/fax 078877010, viorel.iacovet@filetti.md

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:
Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

7. Carne de găină (pui cu fierbere 
rapidă)

Carne de găină (pui cu 
fierbere rapidă)

15800000-6 kg 7000 77/20.12.2019 249 200,00

8. Carne de vită calitatea I Carne de vită calitatea I 15800000-6 kg 6300 77/20.12.2019 551 250,00

19. Crevuști din carne de vită Crevuști din carne de vită 15800000-6 kg 2400 77/20.12.2019 208 800,00

Total suma contractului 1 009 250,00

Denumire 11. SRL «Casa de Comerț Vita»

IDNO 1002600003745

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Industrială 40, Telefon/fax, (022) 835-480, E – mail:  svt@vitacom.md

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

64 Suc limpezit în asortiment: mere, 
struguri…alte fructe

Suc limpezit în 
asortiment: mere, 
struguri…alte fructe

15800000-6
litri 7500 78/20.12.2019 161 550,00

65 Nectar în asortimen : coacază, 
măr, piersici, zmeură, morcov

Nectar în asortimen : 
coacază, măr, piersici, 
zmeură, morcov

15800000-6
litri 7500

78/20.12.2019
168 750,00

Total suma contractului 330 300,00

Denumire 12. SRL «Olim-Gogu»

IDNO 1003600041421

Date de contact 

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

MD- 6819, r. Ialoveni com.Mileștii Mici, Telefon/fax:  (0268) 69-1-70 ,olium.gogu@gmail.com  

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

mailto:viorel.iacovet@filetti.md
mailto:olium.gogu@gmail.com


48

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 214 IANUARIE 2020, MARȚI

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

66. Ulei de floarea soarelui Ulei de floarea 
soarelui

15800000-6 kg 2500 79/24.12.2019 45 000,00

Total suma contractului 45 000,00

Denumire 13. « Acustic-Tehnologie »SRL

IDNO 1003600041432

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 62/4. ap.55, Telefon/fax:      068666257, E – mail:          acusticteh-
tender@mail.ru

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

43. Ouă de gaina (dietetice, 
proaspete)

Ouă de gaina (dietetice, 
proaspete)

15800000-6 buc 36000 80/24.12.2019 51 840,00

Total suma contractului 51 840,00

Denumire 14. ÎCP« Panifcoop»

IDNO 1003600132567

Date de contact 

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

or. Strășeni, str. Orheiului, 10, Telefon/fax:      0237 23685/ 0237 23149, panifcoop@rambler.ru

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

17. Covrigi cu susan/mac Covrigi cu susan/mac 15800000-6 buc 24000 81/23.12.2019 64 800,00

18. Cozonac Cozonac 15800000-6 buc 2800 81/23.12.2019 20 160,00

Total suma contractului 84 960,00

Denumire 15. SRL «Brodețchi»

IDNO 1004606001297

mailto:acusticteh-tender@mail.ru
mailto:acusticteh-tender@mail.ru
mailto:panifcoop@rambler.ru
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Date de contact 

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

MD- 3505, or.Orhei, str.Șoimari, 3, Telefon/fax:  (0235) 32-0-40 / 34-3-91 GSM: 068412288, 
brodetchi.srl@gmail.com, strut-ruslan@mail.md   

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, 
valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

14. Chifle Chifle 15800000-6 buc 20000 82/23.12.2019 60 000,00

50. Pîine albă Pîine albă 15800000-6 kg 40000 82/23.12.2019 318 000,00

51. Pîine de secară Pîine de secară 15800000-6 kg 15000 82/23.12.2019 120 000,00

Total suma contractului 498 000,00

4. Alte informații:

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

Nu □

Da □        

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

Nu □

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

(022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:brodetchi.srl@gmail.com
mailto:strut-ruslan@mail.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 03.01.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md
Adresa de internet www.urgenta.md
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
autoritatea contractantă este o autoritate centrală 
de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire(în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Consumabile pentru Imagistică pentru 2020 
Anunțul de participare Nr.ocds-b3wdp1-MD-1574421407574/21014950

Data publicării: 22.11.2019
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574421407574?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574421407574
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574421407574?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574421407574?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total: 5(cinci)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 5 (cinci)

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1din 18.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL « Neotec »

IDNO 1002600048135

Date de contact 

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

mun.Chișinău, Independenței 18 ap.56, Tel./fax: (022) 85 22 50; (022) 85 22 52 , 
agb@neotec.md           

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoarea şi pro-
centul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 

contractului Suma, incl.TVA

1

Film digital 
pentru printer 
DRY PIX (blue 
base)

Dimensiuni :   8 x 10 in

33140000 - 3

cut 13
93/1 
27.12.2019 31 200,00

1

Film digital 
pentru printer 
DRY PIX (blue 
base)

Dimensiuni :   10x12 in

33140000 - 3

cut 18
93/1 
/27.12.2019 63 000,00

1

Film digital 
pentru printer 
DRY PIX (blue 
base)

Dimensiuni :   14 x 17 in

33140000 - 3

cut 10
93/1 
/27.12.2019 45 000,00

3

Film digital 
pentru printer 
CADONIX (blue 
base)

Dimensiuni :    8 x 10 in

33140000 - 3

cut 45
93/1/ 
27.12.2019 124 200,00

3

Film digital 
pentru printer 
CADONIX (blue 
base)

Dimensiuni :  14 x 17 in

33140000 - 3

cut 5
93/1 
27.12.2019 26 000,00

Total 289 400,00

Denumire SA«M-INTER-FARMA»

IDNO 1003600005263

Date de contact 

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

MD-2025, mun.Chișinău, str.Grenoble 23, Telefon/fax:   (022) 904-005, 904-006, E – 
mail:  anatolie@minterfarma.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici (so-
cietate mixtă, consorțiu sau altele)

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

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV U/M Cant. Nr./data 

contractului Suma, incl.TVA

2
Film digital pentru 
printer DRY VIEW  
5950  (blue base)

Film digital pentru 
printer (14 x 17 in), DVB 
plus CE. Dimensiuni: 
35*43 N 125 ; ambalaj 
125 buc

33140000 
- 3

cutie 15 93/ 27.12.2019 135 000,00

6 Hirtie pentru 
videoprinter(USG)

Hirtie pentru 
videoprinter de 
densitate inalta 110-HD, 
dimensiuni 110mmx20m

33140000 
- 3 buc 70 93/ 27.12.2019 7 350,00

Total 142 350,00

Denumire SRL «Electeh»

IDNO 1003600113045

Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn 40/1, ap.59, Telefon/fax: 069-249-161 / (022) 74-39-31, 
veracojocaru@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

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

Da □       Nu □

Subcontractanți(denumirea, valoa-
rea şi procentul din contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumire lot

Denumirea 
bunurilor, 
serviciilor 

sau 
lucrărilor

Cod CPV U/M Cant. Nr./data 
contractului Suma, incl.TVA

7 Guleraș de 
radioprotecție 

 0,5mm 
pb lead 
equivalent, 
mărimea 
Medium

33140000 - 3 buc 15
95/ 27.12.2019 16 020,00

Total 16 020,00

4. Alte informații:

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

Nu □

Da □        

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

Nu □

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

(022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:veracojocaru@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 03 ianuarie 2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic Mircea Eliade 
Nisporeni

Localitate or.Nisporeni

IDNO 1013620011683

Adresa Str.Chișinăului, 2

Număr de telefon/fax 0 264 2-21-08

E-mail lteliade@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact Vacari Vasile

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Publică, Învățămînt 

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru sem.I/2020

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1576144856515
Data publicării: 12.12.2019
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1576144856515?tab=contract-notice

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576144856515
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576144856515?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576144856515?tab=contract-notice
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 26 decembrie  20 19 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire TRIVANA SRL

IDNO 1008609006464

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

or.Nisporeni, str.Marii Adunări Naționale 8/29

Întreprindere mică sau mijlocie Nu      

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

SRL

Subcontractanți
(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Nu 
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 1 Produse alimentare 
(diverse produse alimentare)

15800000-6 02/20 din 
03.01.2020

339 340,50

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

4. Alte informații:

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

Nu 

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

Nu      

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

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

Alte informații relevante Pentru lotul 2 achiziția nu a avut loc , deoarece nu a fost 
depusă nici o ofertă. În acest caz, procedura de achiziție 
pentru lotul 2 se anulează, în temeiul art.71, alin.1, lit.a) 
din Legea Nr.131/2015.

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din__29.11.2019_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Servicii medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii *  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparatie si intretinere a vehicolelor de model Ford 

Tranzit
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1570606550241/21013066

Data publicării:09.10.2019
Link: ocds-b3wdp1-MD-1570606550241/21013066

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570606550241
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570606550241
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Nr. oferte primite Total:2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Gangrila Grup SRL
IDNO 1003602014571
Date de contact 

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

.  mun.Balti str. Locomotivei,3B tel.023179109

Sangrilagrupsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Servicii de reparatie si intretinere 
a vehicolelor de model Ford 
Transit

34100000-8 un 17 din 
27.11.2019

278964.00

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

4. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante

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

Nr. 1  din__30.12.2019_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Servicii medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii *  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparatie si intretinere a vehicolelor de model    

MERCEDES BENS
Anunțul de participare Nr.  

Data publicării: 11.11.2019

Link:    

   ocds-b3wdp1-MD-1573478409681/21014358

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569472274368
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică *
Nr. oferte primite Total:3

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1____ din 10.12.2019 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire   Sangrila Grup SRL
IDNO  100360002014571
Date de contact 

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

.   tel069542745 

sangrilagrupsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Servicii de reparatie si intretinere 
a vehicolelor de model   VW T-4

34100000-8 un 90 din 
23.12.19 

   491963.00    

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

4. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

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



60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 214 IANUARIE 2020, MARȚI

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din__29.11.2019_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Servicii medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii *  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparatie si intretinere a vehicolelor de model    

Renault Master
Anunțul de participare Nr.  

Data publicării: 09.10.2019

Link:    

ocds-b3wdp1-MD-1570801147346/21013315

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569472274368
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:2

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1____ din 13.11.2019 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Sangrila Grup SRL
IDNO 1003602014571
Date de contact 

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

.  mun.Balti str. Locomotivei,3B tel.023179109

Sangrilagrupsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Servicii de reparatie si intretinere 
a vehicolelor de model  Renault 
Master

34100000-8 un 19 din 
27.11.2019

 146619.00

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

4. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din__29.11.2019_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Servicii medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii *  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparatie si intretinere a vehicolelor de model  

Renault Master
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1570606550241/21013066

Data publicării:09.10.2019
Link: ocds-b3wdp1-MD-1570606550241/21013066

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570606550241
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1570606550241
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Nr. oferte primite Total:2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Gangrila Grup SRL
IDNO 1003602014571
Date de contact 

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

.  mun.Balti str. Locomotivei,3B tel.023179109

Sangrilagrupsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Servicii de reparatie si intretinere 
a vehicolelor de model Ford 
Transit

34100000-8 un 19 din 
27.11.2019

 146619.00

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

4. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante

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

Nr. 1  din__30.12.2019_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Servicii medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii *  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparatie si intretinere a vehicolelor de model    

TAYOTA COROLA
Anunțul de participare Nr.  

Data publicării: 18.11.2019

Link:     

ocds-b3wdp1-MD-1574065348282/21014639

   

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569472274368
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574065348282
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică *
Nr. oferte primite Total:1 ( repetata)

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1____ din 10.12.2019 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire   Sangrila Grup SRL
IDNO  100360002014571
Date de contact 

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

.   tel069542745 

sangrilagrupsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Servicii de reparatie si intretinere 
a vehicolelor de model  Tayota 
Corola

34100000-8 un 88 din 
23.12.19 

    44786.00    

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

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

Nu *        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din__30.12.2019_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Servicii medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii *  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparatie si intretinere a vehicolelor de model     VW 

T-4
Anunțul de participare Nr.  

Data publicării: 12.11.2019

Link:    

  ocds-b3wdp1-MD-1573543138998/21014377

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569472274368


71

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 214 IANUARIE 2020, MARȚI

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică *
Nr. oferte primite Total:3

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1____ din 10.12.2019 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire   Sangrila Grup SRL
IDNO  100360002014571
Date de contact 

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

.   tel069542745 

sangrilagrupsrl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Servicii de reparatie si intretinere 
a vehicolelor de model   VW T-4

34100000-8 un 89 din 
23.12.19 

   424351.00    

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

4. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din__29.11.2019_________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP IMU

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1003600152606

Adresa str.T. Ciorba,1

Număr de telefon/fax 022 250 809

E-mail 022 250 809

Adresa de internet achizitii@urgenta.md

Persoana de contact Axenti Gheorghe 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Servicii medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii *  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparatie si intretinere a vehicolelor de model     VW 

T-5
Anunțul de participare Nr.  

Data publicării: 12.11.2019

Link:    

 ocds-b3wdp1-MD-1573551722319/21014393

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1569472274368
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Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică *
Nr. oferte primite Total:3

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1____ din 10.12.2019 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire  Mihcons Plus SRL
IDNO  1005600035248
Date de contact 

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

.   tel069351588 

mihconsplus@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Servicii de reparatie si intretinere 
a vehicolelor de model   VW T-5

34100000-8 un    273340.29

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

4. Alte informații:

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

Nu *        

Da □        

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

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 03.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr. 8 - Bender
Localitate or. Bender
IDNO 1019601000051
Adresa or. Bender, str. Chișinăului, 44
Număr de telefon/fax 060244514
E-mail ionneagu20@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Ion Neagu
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP (cererea ofertelor de prețuri)
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Pâine
Anunțul de participare Nr.: MD-1575899576853

Data publicării: 13.12.2019
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21015973/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 1 (una)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Da

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 27.12 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Бендерский хлеб
IDNO 0200019846
Date de contact 

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

(373)552-2-43-36

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. Lotul 1 – Pâine din făină de grâu 
de cal. I în amestec cu cal. a II nu 

mai mult de 70 % 15811100-7 36135,00 kg

1 din 
03.01.2020

289080,00 lei

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

4. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 02/20AA din 03.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714
E-mail asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact vctoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituție publică cu autonomie financiară

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil pentru anul 2020
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574150932002

Data publicării: 19.11.2019
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574150932002?tab=contract-notice

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

-

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 480/19 din 26.12.2019, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:vctoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574150932002
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574150932002?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574150932002?tab=contract-notice
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Denumire „Moldtelecom”  SA
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

MD 2001, mun. Chişinău, 022 570648, www.
moldtelecom.md, bps@moldtelecom.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului

Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător

Cod 
CPV

Cantita

tea/
Unitatea 

de mă

sură

Numă

rul și data 
contrac

tului

Suma totală cu 
TVA, lei

Servicii de telefonie 
mobilă și Internet mobil 

pentru anul 2020

„Moldtelecom”  
SA

64
21

20
00

-5

- Nr. 9 din 
03.01.2020

730 630,00

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

4. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

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

Nr. 4 din  03.01.2020_                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600030818
Adresa Str. Murelor, 3
Număr de telefon/fax 022 74 23 11
E-mail crdv@ansa.gov.md
Adresa de internet www.crdv.md
Persoana de contact Diana CURCHI
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

I n s t i t u ț i e P u b l i c ă   
Încercări de laborator pe domeniul sanitar-veterinar,  siguranța 
alimentelor  și furajelor 

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri □        
Obiectul de achiziție Medii de cultură, diagnosticanți
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării:   02.09.2019  ora  15-36
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21011705/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Nu se aplică

Nr. oferte primite Total: 7 (șapte)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: da
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
Pe cale electronică: 7

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 7 din 13.11. 2019  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SC IMUNOTEHNOMED SRL

https://achizitii.md/ro/public/tender/21011705/
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IDNO 1002600012565

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

Str.Gheorghe Asachi, 42   Chisinau,  
tel.,022 73-87-20
e-mail:  office@imunotehnomed.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor

Co
d 

CP
V

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Milk Plate Count agar
24

90
00

00
-3

3 kg 65 LP din 12.12.19 3622,32

2

Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă 
și cantitativă a Chloramphenicolului și Syntomycinei 
(competitive enzyme immunoassay kit for quantitative 

analysis of chloramphenicol and synthomycin)

5 set 65 LP din 12.12.19 99508,05

3 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 
cantitativa nitrofuranului AMOZ 5 set 65 LP din 12.12.19 59406,47

4 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 
cantitativa al nitrofuranului AOZ 5 set 65 LP din 12.12.19 59406,47

5 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 
cantitativa al nitrofuranului SEM 5 set 65 LP din 12.12.19 59406,47

6 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 
cantitativa streptomicinei cu coloane de purificare 10 set 65 LP din 12.12.19 148010,98

7 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 
cantitativa nitrofuranului AOZ 5 set 65 LP din 12.12.19 84014,47

8
Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 

cantitativa nitrofuranului SEM 5 set 65 LP din 12.12.19 84014,47

9 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 
cantitativa nitrofuranului AHD 5 set 65 LP din 12.12.19 84014,47

10 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si 
cantitativa nitrofuranului AMOZ 5 set 65 LP din 12.12.19 84014,47

11

Set pentru determinarea imunoenzimatică a sulfamidelor 
în diferite matrice (a competitive enzyme immunoassay 

for screening and quantitative analysis of a broad range of 
sulfoamides in various matrices)

3 set 65 LP din 12.12.19 45237,89

12 Set pentru determinarea imuno-enzimatica a sulfamidelor 
in diferite matrice) 3 set 65 LP din 12.12.19 38926,65

13
Set pentru determinarea imuno-enzimatica al pencilinei in 

produse alimentare 2 set 65 LP din 12.12.19 19879,20

14 Set pentru determinarea imuno-enzimatica  al Amoxicilinei 
in produse alimentare 2 set 65 LP din 12.12.19 20949,06

15
Set pentru determinarea cantitativa al Penicilinei 

(Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for 
cuantitative analysis of Penicilinei)

2 set 65 LP din 12.12.19 20350,52

Total: 910 761,96

mailto:office@imunotehnomed.md
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Denumire SRL SANMEDICO 
IDNO 1003602001854

Date de contact 

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

Str. Petricani 88/1, of 10 MD-2059, mun. Chisinau

Tel. 022 62-30-32

e-mail: sanmedico@yandex.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor

Co
d 

CP
V Cantitate/ 

UM
Nr. și data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

1 Agar pentru mobilitate
24

90
00

00
-3

0,5 67 LP din 12.12.19 761,40

2 Agar TN 1702 1 67 LP din 12.12.19 1598,40

3 Barritt Reagent B (for VP test) 5 67 LP din 12.12.19 960,00

4 Brain heart infusion (infuzie creier-inima) 2 67 LP din 12.12.19 2721,60

5 Brilliant Green Bile Broth 3 67 LP din 12.12.19 4050,00

6 Bulion modificat Giolitti și Cantoni cu suplimente 1 67 LP din 12.12.19 2430,00

7 Coagulase plasma 35 67 LP din 12.12.19 26460,00

8 Cysteine heart agar: g/l 1 67 LP din 12.12.19 1479,60

9 Czapec Dox Agar 1 67 LP din 12.12.19 1101,60

10 Dicloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar) 2 67 LP din 12.12.19 4428,00

11 HiCrome  MM agar modified 0,5 67 LP din 12.12.19 1296,00

12 McFarland Standard set: 0,5 ; 1; 2; 3; 4 3 set 67 LP din 12.12.19 1980,00

13 Mediu Bulion nutritiv 0,5 67 LP din 12.12.19 426,60

14 Mediu Kligler Iron agar 0,5 67 LP din 12.12.19 461,70

15 O’ Meara Reagent (analytical reagent) 5 67 LP din 12.12.19 1200,00

16 OCLA (ISO) Differential supplement 10 67 LP din 12.12.19 13921,20

17 Plasma de iepure 18 fl 67 LP din 12.12.19 2268,00

18
S.F.P Supplement: 
Kanamycin sulphate 6 mg, 
Polymyxin B sulphate 15 units

5 67 LP din 12.12.19 1350,00

19 Salmonella selective supplement 20 67 LP din 12.12.19 1749,60

20 Ser de cal (flacon de 100 ml) HORSE SERUM 4 67 LP din 12.12.19 1824,00

21 Ser diagnostic anti-salmonella  O:1 1 67 LP din 12.12.19 1050,00

22 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza (Oxidaz disc) 11 67 LP din 12.12.19 2376,00

23 Tryptone Bile Glucuronic Agar 3 67 LP din 12.12.19 6966,00

24 Tryptophane medium 1 67 LP din 12.12.19 1431,00

25 Tryptose broth: g/l 1 67 LP din 12.12.19 1468,80

mailto:sanmedico@yandex.ru
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26 Ureea sterilă 40% 10 fl 67 LP din 12.12.19 205,20

27 Yersinia selective agar base (CIN agar base modified): g/l 1 67 LP din 12.12.19 1414,80

28 Swarm agar media-Sven Gard 4 67 LP din 12.12.19 12312,00

29 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar) 5 67 LP din 12.12.19 11475,00

30 Pastile deodorizante pentru autoclav 2500 buc 67 LP din 12.12.19 8100,00

31 Coliform Chromogenic Agar  (CCA) 2 67 LP din 12.12.19 21276,00

32 Nutrient Agar m/n 2 67 LP din 12.12.19 1922,40

33 Endo m/n 2 67 LP din 12.12.19 1944,00

34 Fluid Thioglycollate Medium m/n 2 67 LP din 12.12.19 2160,00

Total: 146 568,90

Denumire SRL GBG-MLD
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

Str. Tighina 65, of 10 MD-2001, mun. Chisinau

Tel. 022 54-73-73 

e-mail: office@gbg.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor

Co
d 

CP
V Cantitate/ 

UM
Nr. și data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

1 Agar bacteriological

24
90

00
00

-3

2 69 LP din 12.12.19 2805,84

2 Agar trizaharat (Triple sugar iron agar) TSI 0,5 69 LP din 12.12.19 442,80

3 Blood Agar Base 1 69 LP din 12.12.19 1150,20

4 Listeria selective Supplement (Oxford 
formulation) (ISO) 10 69 LP din 12.12.19 6426,00

5 Mediu Sabura (Sobourand Dextroxe Agar), 
deshidratat 1 69 LP din 12.12.19 761,40

6 MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) Glucose 
phosphate broth 0,5 69 LP din 12.12.19 428,76

7 Nitrate reduction Test Kit 1 69 LP din 12.12.19 257,040

8 Novobiocin supplement 10 69 LP din 12.12.19 6156,00

9 Nutrient agar 4 69 LP din 12.12.19 4613,76

10 Nutrient bulion 1 69 LP din 12.12.19 896,40

11 Plate Count Agar 3 69 LP din 12.12.19 3233,52

12 Polyvalent antisera OMA 1 69 LP din 12.12.19 583,20

13 Polyvalent antisera OMB 1 69 LP din 12.12.19 583,00

14 Rappaport-Vasiliadis Soyabean Meal Broth 2 69 LP din 12.12.19 1620,00

mailto:office@gbg.md
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15 Selective supplement - I: 
Cefsulodin 4-8 mg, 5 69 LP din 12.12.19 572,40

16 Ser diagnostic anti-salmonella  H:5 1 flacon 69 LP din 12.12.19 696,60

17 Ser diagnostic anti-salmonella  H:g 1 flacon 69 LP din 12.12.19 745,20

18 Ser diagnostic anti-salmonella  H:m 1 flacon 69 LP din 12.12.19 696,60

19 Ser diagnostic anti-salmonella  H:q 1 flacon 69 LP din 12.12.19 745,20

20 Ser diagnostic anti-salmonella  H:s 1 flacon 69 LP din 12.12.19 745,20

21 Ser diagnostic anti-salmonella     O: 14 1 flacon 69 LP din 12.12.19 626,40

22 Ser diagnostic anti-salmonella     O: 46 1 flacon 69 LP din 12.12.19 583,20

23 Ser diagnostic anti-salmonella     O: 5 1 flacon 69 LP din 12.12.19 583,20

24 Ser diagnostic anti-salmonella     O: 6 1 flacon 69 LP din 12.12.19 604,80

25 Ser diagnostic anti-salmonella     O: 7 1 flacon 69 LP din 12.12.19 604,80

26 Ser diagnostic anti-salmonella      O: 9 1 flacon 69 LP din 12.12.19 583,20

27 Ser diagnostic anti-salmonella  O:4 1 flacon 69 LP din 12.12.19 583,20

28 Ser diagnostic anti-salmonella :i 1 flacon 69 LP din 12.12.19 712,8

29 Ser diagnostic anti-salmonella H:2 1 flacon 69 LP din 12.12.19 727,92

30 Ser diagnostic anti-salmonella H:r 1 flacon 69 LP din 12.12.19 712,80

31 Ser diagnostic anti-salmonella H:x 1 flacon 69 LP din 12.12.19 727,92

32 Ser diagnostic anti-salmonella H:z10 1 flacon 69 LP din 12.12.19 712,80

33 Ser diagnostic anti-salmonella polivalent HMA 1 flacon 69 LP din 12.12.19 691,20

34 Ser polivalent salmonella (reacția de aglutinare) 1 flacon 69 LP din 12.12.19 583,20

35 Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG) 3 69 LP din 12.12.19 3466,80

36 Slanetz&Bartley  m/n 2 69 LP din 12.12.19 2646,00

37 Sabourad Dextrose Agar m/n 2 kg 69 LP din 12.12.19 1522,80

Total: 50832,16

Denumire SRL MIC-TAN
IDNO 1002600038282
Date de contact 

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

Str.Alexandru cel Bun, 38, mun. Chisinau

Tel. 022 21-20-04

e-mail: mic-tan@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor

Co
d 

CP
V Cantitate/ 

UM
Nr. și data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

mailto:mic-tan@mail.ru


86

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 214 IANUARIE 2020, MARȚI

1 Baird -Parker Agar Base

24
90

00
00

-3

6 kg 66 LP din 12.12.19 12780,00

2 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (ramnoza 
și xiloza) 0,5 kg 66 LP din 12.12.19 990,00

3 Kovacs Indole Reagent 5 fl 66 LP din 12.12.19 810,00

4 Lysine decarboxylase broth w/o peptone 1 kg 66 LP din 12.12.19 1770,00

5
Mediu Muller-Kaufman tetrationate MKTT cu 
novobiocin  cu suplimente de la acelasi producator 2,5 kg 66 LP din 12.12.19 8550,00

6 Mycoplasma broth base with CV: g/l 0,5 kg 66 LP din 12.12.19 1056,00

7 Tryptone Soy Yeast Extract Agar (TSYEA) 0,5 kg 66 LP din 12.12.19 855,00

8 Tryptone Soy Yeast Extract Broth (TSYEB) 0,5 kg 66 LP din 12.12.19 840,00

9 Ureea agar (Cristensen) 1 kg 66 LP din 12.12.19 2640,00

Total: 30 291,00

Denumire SRL BECOR ÎM
IDNO 1003600060828
Date de contact 

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

Str.Calea Orheiului 111/5, MD-2020, mun. Chisinau

Tel. 022 40-62-71

e-mail: becordtm@gmail.com

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor

Co
d 

CP
V Cantitate/ 

UM
Nr. și data 

contractului
Suma, inclusiv 

TVA

1 Aglutinating serum Brucella abortus

24
90

00
00

-3

1 fl 56/19 din 12.12.19 2656,80

2 Aglutinating serum Brucella melitensis 1 fl 56/19 din 12.12.19 2656,80

3 Apă peptonată tampon (Buffered peptone water) 5 kg 56/19 din 12.12.19 3915,00

4 Apă peptonată tampon (Buffered peptone water) 11 kg 56/19 din 12.12.19 8613,00

5 Brilliant salmonella agar base 5 kg 56/19 din 12.12.19 33700,32

6 Chromogenic Listeria Agar (ISO) Base 2 kg 56/19 din 12.12.19 9871,20

7 Fraser broth base 6 56/19 din 12.12.19 6318,00

8 Fraser Selective Supplement   (ISO) 20 buc 56/19 din 12.12.19 1123,20

9 Glucose of medium 1 kg 56/19 din 12.12.19 1986,77

10 Half Fraser Selective Supplement  (ISO) 100 buc 56/19 din 12.12.19 5616,00

11 Lauryl tryptose broth (lauryl sulphate broth) 3 kg 56/19 din 12.12.19 3231,22

mailto:becordtm@gmail.com
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12 Listeris Selective Agar Base (Oxford formulation) 2 kg 56/19 din 12.12.19 4965,02

13 Set biochimie pentru salmonella (Test rapid) 2 set 56/19 din 12.12.19 13932,00

14 Set de diagnostic pentru Listeria (Micobact) 3 set 56/19 din 12.12.19 8359,20

15 Supliment novobiocin  
Sare monosodică de novobiocină 0,01 g/l 20 fl 56/19 din 12.12.19 1674,00

16 Xylose-Lysine-Deoxicholate Agar (XLD) 6 kg 56/19 din 12.12.19 8424,00

17 MRS medium (de Man, Rogosa and Sharpe) 1 kg 56/19 din 12.12.19 1257,39

Total: 118 299,92
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din  26.12.2019               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Școala Primară 12 Anatol Popovici
Localitate Or. Chisinau
IDNO 1014620002147
Adresa Str. Petru Zadnipru, 2/4
Număr de telefon/fax 069410874/022339645
E-mail melisatanea@mail.ru
Adresa de internet https://chisinauedu.md
Persoana de contact Zaborțeva Dorina
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii alimentare 2020
Anunțul de participare Nr.: 21015863

Data publicării: 06.12.2019 
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1575642807414

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preţ    
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Licitație electronică 

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 57-ab din 15 iulie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎSAP CANTINA ADOLESCENȚA

IDNO 1004600029950

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Aleco Russo 57, 069143130

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da       Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1 Servicii alimentare 2020 Cl 1-4 55500000-5

496 copii

din 03.01.2020

1 157 738, 40

2 Lot 1 Servicii alimentare 2020 
Meditație

55500000-5

65 copii

din 03.01.2020

255 645, 00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

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

Nu      

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.21013776 din _03.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.N.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Natalia Țurcanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri  Servicii □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru anul 2020 și legume, fructe și ouă 
pentru semestrul I a anului 2020

Anunțul de participare Nr.: 21013776
Data publicării: 12.11.2019 ora 10:00
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21013776

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

http://www.scr.md
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Nr. oferte primite Total: 23
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 23
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu sunt 
Pe cale electronică: Nu sunt

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.233/19 din 23.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Augur Perla SA
IDNO 1002600047714
Date de contact 

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

MD-2012, mun.Chișinău, str.Sciusev, 111, 

tel.069 870 500, email: secretar@perla.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot 26. Crenvurști calitate 
superioară, fiert, din carne de pui și 
vită, fără adaosuri de emulgători

15800000-0 9 000 kg 06-1/77 din 
03.01.2020 557 100,00

Denumire Baguette SRL
IDNO 1005600059558
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15 

tel.022407100, baguette.srl@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA
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1 Lot 36. Zahăr tos din sfeclă, ambalat in 
saci a cate 50kg 15800000-0 10000 kg

06-1/78 din 
09.12.2020

107 400,00

2 Lot 38. Hrișcă bob întreg, calitate 
superioara, ambalat (1,0kg) 15800000-0 5000 kg 81 200,00

Denumire Bujor-Trans SRL
IDNO 1013600030309
Date de contact 

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

MD-3731, r-n Strășeni, s.Sireti, str.Prieteniei, 46  

tel.069 156 606, 068 673 552, bujordir@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Lot 47. Varză albă proaspătă (cu 
greutatea nu mai puţin de 2 kg/
buc) nu înfoiată. În saci, calitativă, 
de mărime medie, fără semne de 
alterare

15800000-0 6000 kg 06-1/79 din 
03.01.2020

42 000,00

2 Lot 50. Usturoi uscat 15800000-0 30 kg 1 200,00

Denumire Costodar-Impex SRL
IDNO 1018600004309
Date de contact 

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

MD-2011, mun.Chișinău, str.Haiducilor, 32 

tel.067300457, alexbev@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □        Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
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1

Lot 4. Paste făinoase obţinute din 
făină de grîu tare (durum) pentru 
panificaţie de calitatea  superioară 
sau de calitatea întîi, grupa C 
spaghete, sfredelus.

15800000-0 3000 kg

06-1/80 din 
03.01.2020 

25 260,00

2
Lot 5. Făină de grîu calitate 
superioară, ambalat de la 1,0kg-
2,0kg

15800000-0 1600 kg 11 968,00

3 Lot 6. Pesmeţi simpli de calitate 
superioară, ambalat 15800000-0 3000 kg 76 260,00

4 Lot 7. Fulgi din ovăz, calitate 
superioara, ambalat (0.5-1.0 kg) 15800000-0 3000 kg 28 260,00

5
Lot 10. Crupe de arpacaș calititate 
superioara, ambalat de la (0.5kg 
-pana la 1,0kg)

15800000-0 2000 kg 13 040,00

6
Lot 11. Crupe de grîu calitate  
superioara, ambalat de la ( 0,5kg-
1.0kg)

15800000-0 5000 kg 29 100,00

7
Lot 12. Crupe de orz calitate  
superioara, ambalat de la ( 0,5kg-
1.0kg)

15800000-0 2400 kg 15 408,00

8
Lot 14. Mazăre uscată bob întreg, 
șlefuită ambalat a( 1,0 kg) cu fierbere 
rapida.

15800000-0 1600 kg 10 432,00

9 Lot 16. Fasole uscate albe ambalate 
a cite 1 kg 15800000-0 1600 kg 31 712,00

10 Lot 17. Castraveţi marinati - borcane 
a cite 3 litri 15800000-0 2000 kg 17 660,00

11 Lot 19. Suc din fructe natural - mere 
(limpezit) borcan 3 litri 15800000-0 9000 l 71 820,00

12 Lot 20. Suc din legume (tomate) 
borcan – 3 litri 15800000-0 8000 l 71 360,00

13 Lot 39. Orez bob rotund, calitate 
superioara, șlefuit ambalat (1,0kg) 15800000-0 3000 kg 40 260,00

14 Lot 42. Frunză de dafin, ambalat 15800000-0 12 kg 1 344,00
15 Lot 43. Acid citric ambalat 15800000-0 13 kg 647,40

16
Lot 44. Ceai negru, infuzie, calitate 
superioara ambalat de la  100gr-
1000kg

15800000-0 500 kg 29 900,00

Denumire Fabi&Lina SRL
IDNO 1010600028794
Date de contact 

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

Md-2036, Mun.Chișinău, str.Uzinelor, 21/1

 tel.022 476 679, 022 479 098, fabilina@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       



94

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 214 IANUARIE 2020, MARȚI

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 18. Fructe uscate în asortiment 
(mere, pere) (ambalaj saci din hîrtie 
5-10 kg)

15800000-0 400 l

06-1/81 din 
03.01.2020

9 360,00

2
Lot 27. Pește de mare îngheţat, 
eviscerat fără cap merluciu (Hec) a 
cîte 0,5-1 kg bucata

15800000-0 4000 l 171 840,00

3

Lot 45. Cartofi proaspeţi de masă 
alungiţi cu greutatea nu mai puţin de 
100gr/buc, calibrul nu mai puţin de 
50 mm în saci, calitativi, de mărime 
medie, fără semne de alterare

15800000-0 25000 kg 164 700,00

4
Lot 46. Sfeclă roșie de masă în saci, 
calitativi, de mărime medie (200-300 
gr/buc), fără semne de alterare

15800000-0 4000 kg 16 848,00

5

Lot 48. Morcov de masă, nu mai 
puţin de 100 gr/buc. În saci, calitativi, 
de mărime medie, fără semne de 
alterare

15800000-0 5000 kg 26 190,00

6

Lot 49. Ceapă uscată, nu mai puţin 
de 100gr/buc. În saci, calitativi, 
de mărime medie, fără semne de 
alterare

15800000-0 3000 kg 19 926,00

Denumire Favorit-Comerț SRL
IDNO 1018600004309
Date de contact 

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

MD-6527, r-n Anenii Noi, sat.Merenii Noi, str-la Ștefan 
cel Mare, 6, 069822289, favorit.31@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1. Pâine din făina de grâu calit. super., 
feliată, ambalată 15800000-0 36000 kg

06-1/82 din 
03.01.2020

262 800,00

2 Lot 2. Pâine din amestec de făină de grâu 
calit. I şi II., feliată, ambalată 15800000-0 16000 kg 94 400,00

3 Lot 3. Pâine din făină de secară și tărîţe, 
feliată, ambalată 15800000-0 12000 kg 85 800,00

Denumire Floreni SRL

IDNO 1002601002055

Date de contact 

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

MD-6525, r-n Anenii Noi, s.Floreni 

tel.060873111, i.lupasco@floreni.md 

Întreprindere mică sau mijlocie 
Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1

Lot 23. Carcasă de pui - broiler eviscerat, 
calitate superioară cu fierbere rapidă, 
refrigerat in cutii de carton cu greutatea 
de la 1,5-2,0kg

15800000-0 8000 kg
06-1/83 din 
03.01.2020

263 200,00

2
Lot 25. File de gaina fara os refrigerat 
la maximum + 4□C, temperatura 
determinata in profunzime

15800000-0 3000 kg 180 000,00

Denumire Gemenii Sîrbu ÎI
IDNO 1004600032088
Date de con-
tact 
(adresa/ tele-
fon/ fax/ e-mail/ 
pagina web)

or.Ialoveni, str.M.Frunze, 23

tel.069056146, cibotarescuv@mail.ru

Întreprindere 
mică sau 
mijlocie 

Da        Nu □       

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

Da □        Nu        

Subcontractanți
(denumirea, va-
loarea şi procentul 
din contract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 22. Carne de vită categoria I, 
calitatea superioară, tranșată, fără os, 
refrigerat

15800000-0 10000 kg 06-1/84 din 
03.01.2020 849 000,00

Denumire Lovis Angro SRL
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

MD-2012, mun.Chisinau, str.Columna, 170 

tel.022 843 370, 079970029, lovisangro@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 8. Crupe din griș calittate superioara, 
ambalat (0,5-1,0 kg) 15800000-0 2000 kg

06-1/85 din 
03.01.2020

16 600,00

2 Lot 9. Crupe din mei calitate superioara, 
ambalat de la (0,5-1,0 kg) 15800000-0 1600 kg 19 040,00

3 Lot 13. Crupe de porumb  marunta  calitate 
superioara, ambalat de la (0,5kg-1,0 kg) 15800000-0 2400 kg 19 680,00

4
Lot 15. Mazăre verde conservată, calitate 
superioara, fara depuneri de amidon, borcan 
0,7 kg

15800000-0 1600 kg 21 888,00

5 Lot 37. Jeleu (peltea) din fructe, ambalat 15800000-0 700 kg 16 632,00

6 Lot 40. Sare alimentară iodată, pachet. 
polietilenă, (1,0kg) 15800000-0 2500 kg 8 900,00

7 Lot 51. Verdeaţă proaspătă (mărar,  
pătrunjel) 15800000-0 600 kg 42 240,00

8 Lot 52. Ouă dietetice de găină cu greutatea 
de 53gr - 63 gr 15800000-0 42000 buc 59 640,00

9 Lot 53. Mere proaspete, calitativi fara semne 
de alterare cu greutatea 100gr-150gr 15800000-0 5200 buc 32 656,00

Denumire Meltan SRL
IDNO 1018600003955
Date de contact 

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

MD-2069, Mun.Chișinău, str.Mesager, 5/3, ap.32 

tel.022 105 074, meltansrl@gmail.com  
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 35. Pastă de tomate 25%, borcan 
0,7 kg 15800000-0 1500 kg

06-1/86 din 
03.01.2020

43 500,00

2 Lot 41. Piper negru măcinat (ambalaj 
de la 50 la 100 g.) 15800000-0 8 kg 1 352,00

Denumire Olium-Gogu SRL
IDNO 1003600041421
Date de contact 

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

MD-6819, r-n Ialoveni, com.Milestii Mici

0268 69 170, olium.gogu@gmail.com  
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Lot 21. Ulei din floarea soarelui, 
rafinat, deodorat, ambalat, ambalaj 
de la 1 litru - 5 litri  

15800000-0 4000 kg 06-1/87 din 03.01.2020 76 800,00

Denumire Serviabil SRL
IDNO 1003600030995
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Nicolae Dimo, 12 

tel.022 492 107/022 443 037, serviabil@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

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

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lot 28. Chefir 2,5% pungi 0,5l 15800000-0 9000 l

06-1/88 din 
03.01.2020

107 550,00

2 Lot 29. Lapte de vaci pasteurizat 2,5% pungi 
1,0 15800000-0 50000 l 420 000,00

3 Lot 30. Lapte de vaci pasteurizat 2,5% pungi 
0,5 15800000-0 44500 l 476 150,00

4 Lot 31. Smîntînă 10% pungi 0,5l 15800000-0 3000 kg 84 000,00

5 Lot 32. Brînză de vaci 5%, pasteurizată, 
ambalată a cite 5 kg. 15800000-0 5000 kg 236 000,00

6
Lot 34. Unt nesărat 72,5%, fără adaos 
de grăsimi vegetale în ambalaj de 10 kg, 
ţărănesc

15800000-0 9500 kg 864 500,00

Denumire Villa Prodotti SRL
IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

mun.Chișinău, str.Nicolae Milescu-Spătaru, 19, ap.63 

tel.022 846 333, villaprodotti@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □        Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot 24. Pulpe de gaina refrigerate la 
maximum + 4□C, temperatura determinata 
in profunzime

15800000-0 10000 kg 06-1/89 din 
03.01.2020 336 000,00

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

4. Alte informații:

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

Nu         

Da □        

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

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   07       din__31 decembrie__2019_______                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călăraşi

Localitate or.Călărași

IDNO 1002609002202
Adresa or.Călărași, str.Bojole 17

Număr de telefon/fax  0244 2 05 89, 2 09 66, 2 27 05

E-mail silviculturacalarasi@mail.ru

Adresa de internet silviculturacalarasi@mail.ru

Persoana de contact Balîc Ana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Nu este cazul

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Automobil de teren
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574954855564

Data publicării: 10.12.2019 ora14.00
Link:  21015296
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: una

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. _05___ din __11 decembrie__2019__ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire DAAC-Autosport SRL
IDNO 1004600024841

Date de contact 

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

Mun.Chișinău,sec.Rîșcani,str.Petricani nr.17/1 tel.și 
fax:0-22-22-24-41

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  Autoturism  de teren 34100000-8 1 buc 05/2019 din 
19 decembrie  

2019

348000,00

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

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1574861169402 

din ___________

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003566
Adresa str. Columna 90
Număr de telefon/fax 022852950
E-mail dbalcanuta@anre.md
Adresa de internet anre.md
Persoana de contact Doina Balcănuță
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Nu se aplică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri X        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse petroliere 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574861169402 

Data publicării: 28.11.2019
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574861169402?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X in 3 runde cu pasul minim de 0.5%.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574861169402?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574861169402?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite Total:  3 (trei)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: nu sunt
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu sunt
Pe cale electronică: prin cadrul SIA RSAP

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru din 12.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire LUKOIL Moldova
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Olaru Alexandru 

Adresa poștală: Columna 92

Telefon:022211225

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu X      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură (litri)

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA 
MDL

1 Lotul 1

Benzină A-95 09130000-9 48 380 nr.73/2019 807 945,996

2. Lotul 2

Motorina 09130000-9 3 500 nr.73/2019 51 975,00

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

4. Alte informații:

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

Nu X       

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 09.01.2020                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Dondușeni
Localitate Or. Dondușeni, r. Dondușeni
IDNO 1003604150574
Adresa Or. Dondușeni, str. M. Eminescu 26/1
Număr de telefon/fax 0 251 2 32 05
E-mail srdonduseni@ms.md 
Adresa de internet
Persoana de contact Scorțescu Liliana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție medicală, prestarea serviciilor medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 

Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1573802132940 : 
Data publicării: 15.11.2019 

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21014563  
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire utilizate

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 7

mailto:srdonduseni@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1573802132940
https://achizitii.md/ro/public/tender/21014563
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 5 din 11.12. 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL Alim Total
IDNO 1014600000912 
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15

0 22 422111
Întreprindere mică sau mijlocie Da □           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Făină de grâu 15800000-6 300 kg Nr.11/20.12.2019 1836

2 Paste făinoase 15800000-6 200 kg Nr.11/20.12.2019 1830

3 Biscuiți 15800000-6 200 kg Nr.11/20.12.2019 3314

4 Mazăre uscată 15800000-6 200 kg Nr.11/20.12.2019 1118

5 Mazăre verde 15800000-6 120 kg Nr.11/20.12.2019 1752

6 Orez șlefuit de cat.I 15800000-6 250 kg Nr.11/20.12.2019 2972,5

7 Crupe de hrișcă 15800000-6 350 kg Nr.11/20.12.2019 5082

8 Crupe de griș 15800000-6 250 kg Nr.11/20.12.2019 1885

9 Crupe de mei 15800000-6 200 kg Nr.11/20.12.2019 2380

10 Fulgi de ovăs 15800000-6 300 kg Nr.11/20.12.2019 3060

11 Cașcaval 15800000-6 350 kg Nr.11/20.12.2019 27429,5

12 Zahăr 15800000-6 700 kg Nr.11/20.12.2019 7665

13 Sare 15800000-6 200 kg Nr.11/20.12.2019 770

14 Suc 15800000-6 2400 l Nr.11/20.12.2019 18528

15 Magiun 15800000-6 150 kg Nr.11/20.12.2019 3021

16 Pastă de roșii 15800000-6 80 kg Nr.11/20.12.2019 2096

17 Ceai 15800000-6 20 kg Nr.11/20.12.2019 1348

18 Cartofi 15800000-6 2300 kg Nr.11/20.12.2019 13892

19 Ceapă 15800000-6 350 kg Nr.11/20.12.2019 2275

20 Sfeclă roșie 15800000-6 400 kg Nr.11/20.12.2019 1672
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Denumire SRL Struc V.A. 
IDNO 1003602028938
Date de contact 

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

Mun. Bălți, str. Pușkin 79/6

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Arpăcaș de orz (alac) 15800000-6 150 kg Nr.12/20.12.2019 825

2 Crupe de porumb 15800000-6 350 kg Nr.12/20.12.2019 2380

Denumire SRL Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Voluntarilor 15

0 231 445223
Întreprindere mică sau mijlocie Da □           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Castraveți 15800000-6 200 kg Nr.13/20.12.2019 4400

2 Carne de vită 15800000-6 300 kg Nr.13/20.12.2019 27570

3 Sare de lămâie 15800000-6 2 kg Nr.13/20.12.2019 114

4 Ulei 15800000-6 500 l Nr.13/20.12.2019 9000

5 Drojdie 15800000-6 3 kg Nr.13/20.12.2019 238,5

6 Cacao 15800000-6 5 kg Nr.13/20.12.2019 465

7 Bicarbonat de sodiu 15800000-6 10 kg Nr.13/20.12.2019 194

8 Frunze de dafin 15800000-6 1 kg Nr.13/20.12.2019 148
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9 Piper 15800000-6 1 kg Nr.13/20.12.2019 248

10 Fructe 15800000-6 100 kg Nr.13/20.12.2019 2788
 

Denumire SA Lactis
IDNO 1003602151429
Date de contact 

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

Or. Rîșcani, str. Komarov 73

 0 256 24544
Întreprindere mică sau mijlocie Da □           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Chefir 15800000-6 1600 l Nr.14/20.12.2019 14400

2 Smântână 15800000-6 550 kg Nr.14/20.12.2019 10780

Denumire SA Fabrica de unt din Florești

IDNO 1003607011922

Date de contact 

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

s. Varvareuca, r. Florești

0 250 26254

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Lapte 15800000-6 3000 l Nr.15/20.12.2019 21990

2 Brânză 15800000-6 1400 kg Nr.15/20.12.2019 52584

3 Unt 15800000-6 500 kg Nr.15/20.12.2019 47940

Denumire SRL Sidva V
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IDNO 1003602003506
Date de contact 

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

Mun. Bălți

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Crenvuști 15800000-6 350 kg Nr.16/20.12.2019 18900

Denumire SRL Fabi&Lina   

IDNO 1010600028794

Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Uzinelor 21/1

Întreprindere mică sau mijlocie Da □           

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Pește congelat 15800000-6 1300 kg Nr.17/20.12.2019 55052,4

2 Morcov 15800000-6 450 kg Nr.17/20.12.2019 2673

3 Varză albă 15800000-6 500 kg Nr.17/20.12.2019 3007,8

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

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

Nu □        

        

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

Nu □        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 27.12.2019                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
Localitate or.Strășeni
IDNO 1003600078021
Adresa MD 3702, or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 1
Număr de telefon/fax 0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02
E-mail iscstraseni@mail.ru

straseni@moldsilva.gov.md
Adresa de internet straseni.silvicultura.md
Persoana de contact Viorica Margineanu, specialist resurse umane 069500301
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Combustibili
Anunțul de participare Nr.: 21013695

Data publicării:  24.10.2019
Link:  achizitii.md

ocds-b3wdp1-MD-1571921941924
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:iscstraseni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1571921941924
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: prin intermediul SIA RSAP

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.11 din 17.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire ÎCS ”Lucolil Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

or.Chișinău, str.Columna,92

tel/fax 22/21-12-95
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Bunurile/

Serviciile solicitate
Cod CPV Cantitatea,

litri

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Combustibili 09100000-0

Benzină Premium – 95 09132000-3 27000

nr.88 din 
27.12.2019 936710,00

Motorină EURO 5 09134200-9 23000

Gaz lichifiat 09122000-0 15000

Ulei diesel M10DM 09134100-8 150
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1/20 din 09 ianuarie 2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎMS “Liftservice”

Localitate mun.  Chișinău

IDNO 1003600126117

Adresa str. Transnistria, 10

Număr de telefon/fax 022-47-13-18, 022-47-61-09, 022-47-50-55

E-mail office@liftservice.md, sca@liftservice.md 

Adresa de internet www.liftservice.md 

Persoana de contact Ina Zlîi

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Întreprindere Municipală cu activitate comercială – prestarea 
serviciilor de întreținere tehnică a ascensoarelor, demontarea/
montarea ascensoarelor noi, verificarea tehnică a ascensoarelor 
și alte servicii/lucrări în domeniul ascensoarelor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de 
atribuire 

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

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri √  

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1576056314744

Data publicării:11.12.2019
Link: ocds-b3wdp1-MD-1576056314744

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:office@liftservice.md
mailto:sca@liftservice.md
http://www.liftservice.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576056314744
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1576056314744
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Nr. oferte primite Total:2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: ---
De la operatori economici dintr-un alt stat: ---
Pe cale electronică: sistemul SIA RSAP

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1/19 din 23 decembrie 2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎCS “LUKOIL-Moldova” SRL

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna,92, 022-22-
08-28, 022-21-12-25, dumitru.simonov@lukoil.md, 
www.lukoil.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu √       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu √      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse petroliere (carduri 
valorice), inclusiv:

09100000-
0

l

15/19 din 
31.12.2019

582615,00

1.1 Benzină Premium A-95 09132100-4 27000 l 460890,00

1.2 Gaz petrolier lichefiat 09133000-0 3500 l 30765,00

1.3 Motorină cu aditivi (Ecto) 09134220-5 6000 l 90960,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

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

Nu √        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
http://www.lukoil.md
mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante ----

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

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153267
Adresa Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63
Număr de telefon/fax (022)27-51-21/27-10-11
E-mail amtcentru.plan@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Bîrta Vladimir

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă în  SIA RSAP Mtender

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse petroliere

Anunțul de participare Nr: 21015458
Data publicării: 02.12.2019
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1575282108347

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate NU 

Nr. oferte primite Total:     2  oferte
3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1  din 23.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS “Lukoil-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

Telefon:  022-211225,  022-220828

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Produse petroliere 09132000-3 1 lot Nr.2   din 
30.12.2019

310695,60

4. Alte informații:
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Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ  DE  ATRIBUIRE

Nr. 02 din 09 ianuarie 2020

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO 1013601000521
Adresa MD 2012 mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42
Număr de telefon 022-25-52-69
Număr de fax 022-25-56-17
E-mail sti@mai.gov.md și rodica.tiutiunnicov@mai.gov.md
Tipul autorității contractate și obiectul 
principal de activitate

Autoritate administrativă, constituită pentru prestarea 
serviciilor publice ce ţin de eliberarea actelor din domeniile 
sale de competenţă și abilitată cu atribuţia de coordonare a 
implementării cadrului strategic și a politicii de dezvoltare a 
domeniului aferent tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor 
în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, 
al autorităţilor administrative și al instituţiilor din subordinea 
acestuia.

Persoana de contact Rodica Tiutiunnicov

Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri X  

Obiectul de achiziție servicii de realimentarea/regenerarea cartușelor de la 
imprimantele lazer, deservirea imprimantelor/ copiatoarelor și 
achiziționarea consumabilelor,

 pentru anul bugetar 2020
Cod CPV 50300000-8
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau 
cererea ofertelor de prețuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

 Nr: 21015542
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1575358811534

https://achizitii.md/ro/public/tender/ 
Data și ora deschiderii ofertelor Data: 17.12.2019 Ora 14.30
Anunț de participare publicat în BAP/

Invitația de participare transmisă

Da □   03.12.2019

Nr:

Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitație electronica X MTender
Sursa de finanțare Buget de stat         X

Fonduri Europene

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:rodica.tiutiunnicov@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575358811534
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 314 167,00
Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire electronic prin intermediul SIA 
RSAP (MTender) 

-  Până la termenul-limită (data   16.12.2019, ora 10.00), au fost depuse 3 oferte, electronic prin intermediul 
SIA RSAP (MTender):

LOTUL  I  - Servicii și consumabile pentru imprimante laser și deservirea imprimantelor și copiatoarelor
S.R.L.”Impreso-Print” 1008600057315 Dorofei Liliana
S.R.L.”Aurmilion” 1011600037854 Podornicov Serghei

LOTUL  II - Consumabile pentru Canon image PROGRAF
S.R.L.”Impreso-Print” 1008600057315 Dorofei Liliana

LOTUL  III -  Consumabile și deservirea tipografiei Xerox
S.R.L.”Aproservice-X” 1002600054286 Acristinii Tudor

Modalitatea de evaluare și vriteriul de atribuire aplicat::

Pentru fiecare lot       X                           preţul cel mai scăzut                     X  

costul cel mai scăzut                     □                                  

cel mai bun raport calitate-preţ     □                    

cel mai bun raport calitate-cost     □              
    Deschiderea ofertelor a avut loc  la 17.12.2018 ora 14:00- 14.30 electronic prin intermediul SIA RSAP 
(MTender) 

      (Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice) 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda 2 Runda 3

LOTUL  I  - Preţul fără TVA/noi-
le valori

Preţul fără TVA /
noile valori

Preţul fără TVA /noile valori

S.R.L.”Aurmilion” 111 055,83 90 000,00 75 000,00
S.R.L.”Impreso-Print” 99 882,50 89 990,00 74 999,00

LOTUL  II - Preţul fără TVA/noi-
le valori

Preţul fără TVA /
noile valori

Preţul fără TVA /noile valori

S.R.L.”Impreso-Print” 21 216,67 21 216,67 21 216,67

LOTUL  III -  Preţul fără TVA/noi-
le valori

Preţul fără TVA /
noile valori

Preţul fără TVA /noile valori

S.R.L.”Aproservice-X” 163 416,67 163 416,67 163 416,67

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (in-
clusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat: 

Operatorul 
economic

Documentul și/sau informația 
solicitată  

Data 
transmiterii

Răspunsul operatorului economic

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:

        Data solicitării documentelor confirmative: 18.19.2019

        Data prezentării documentelor confirmative: 20.19.2019
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Documentele solicitate 
şi alte condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat 

SR
L 

” A
ur

m
ili

on
”

SR
L 

”I
m

pr
es

o 
Pr

in
t”

SR
L 

”A
pr

os
er

vi
ce

-X
”

Documentele obligatorii la depunerea ofertei

DUAE + + +

oferta + + +

Specificații tehnice și preț (F4.1;F4.2)

(Propunerea financiară și propunerea tehnică)

+ + +

Garanţia pentru ofertă 1% + + +

Documentele prezentate la solicitare în conformitate cu anunțul de participare

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

+ + +

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public național (eliberat de FISC).

+ + +

Informații generale despre ofertant + + +

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a presta servicii + + +

“Service - Centru” specializat pentru 

lucrări de realimentare / regenerare cartușe

+ + +

Certificat de Distribuitor oficial in RM sau Autorizaţie de la 
producător  

+ + +

     În urma evaluării ofertelor tehnice efectuate s-a constatat că:

- A respinge oferta operatorul economic S.R.L.”Aurmilion” – pentru LOTUL I din motivul prețului majorat

- desemnarea câștigătorilor cu semnarea ulterioară a contractelor după termenul limită de așteptare după 
cum urmează:

Denumirea lotului Operatorul economic 
desemnat castigator/

Canti-
tatea  

Prețul total fără 
TVA

Prețul total cu TVA

LOTUL -1
Servicii şi consumabile pentru im-
primante laser şi deservirea impri-
mantelor şi copiatoarelor

S.R.L.

”Impreso-Print”
1 lot

74 999,00 89 998,80

LOTUL -2
Consumabile pentru 

Canon image 
PROGRAF IPF 750

S.R.L.

”Impreso-Print”
1 lot

21 216,67 25 460,00

LOTUL -3
Consumabile și deservirea tipografiei 

Xerox

S.R.L.

”Aproservice-X”
1 lot

163 416,67 196 100,00

- Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
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Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
S.R.L.”Impreso-Print” 20.12.2020 e-mail

S.R.L.”Aproservice-X” 20.12.2020 e-mail

S.R.L.”Aurmilion” 20.12.2020 e-mail

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

- Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de:

- În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 

- £ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax

- £ 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax

- În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice

- 

- £ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax

- £ 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează 
în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 
(4) și 265.

- Contractele de achiziţie încheiate:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO)

Numărul 
contractului

Data 
contractului

fără TVA

Cod CPV
cu TVA

Valoarea contractului
Termenul de 
valabilitate a 
contractului

S.R.L. ”Impreso-
Print”

1008600057315
07/20 09.01.2020 50300000-8 74 999,00 89 998,80 31.12.2020

S.R.L. ”Impreso-
Print”

1008600057315
08/20 09.01.2020 30125100-2 21 216,67 25 460,00 31.12.2020

S.R.L. 
”Aproservice-X”

1002600054286
09/20 09.01.2020 30124000-4 163 416,67 196 100,00 31.12.2020

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
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ANUNȚ  DE  ATRIBUIRE

Nr. 01 din 09 ianuarie 2020

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO 1013601000521
Adresa MD 2012 mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42
Număr de telefon 022-25-52-69
Număr de fax 022-25-56-17
E-mail sti@mai.gov.md și rodica.tiutiunnicov@mai.gov.md
Tipul autorității contractate și obiectul 
principal de activitate

Autoritate administrativă, constituită pentru prestarea 
serviciilor publice ce ţin de eliberarea actelor din domeniile 
sale de competenţă și abilitată cu atribuţia de coordonare a 
implementării cadrului strategic și a politicii de dezvoltare a 
domeniului aferent tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor 
în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, 
al autorităţilor administrative și al instituţiilor din subordinea 
acestuia.

Persoana de contact Rodica Tiutiunnicov

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP – licitație electronică
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Servicii X  

Obiectul de achiziție achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a obiectivelor 
Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI, pentru anul 
bugetar 2020

Cod CPV 79713000-5
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau 
cererea ofertelor de prețuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

 Nr: 21015616
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/ 

ocds-b3wdp1-MD-1575444398257
Data și ora deschiderii ofertelor Data:18.12.2019 Ora: 14.00
Anunț de participare publicat în BAP/

Invitația de participare transmisă

Da □   04.12.2019

Nr:

Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitație electronica X MTender
Sursa de finanțare Buget de stat         X

Fonduri Europene

mailto:sti@mai.gov.md
mailto:rodica.tiutiunnicov@mai.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1575444398257
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 640 000,00
Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire electronic prin intermediul SIA 
RSAP (MTender) 

-  Până la termenul-limită (data 17.12.2019, ora  09:30), au fost depuse 1  oferte, electronic prin intermediul 
SIA RSAP (MTender):

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii
Î.S.,,Paza de Stat a MAI” 1010600043506 Sava Sergiu

Modalitatea de evaluare și vriteriul de atribuire aplicat::

Pentru fiecare lot       X                           preţul cel mai scăzut                     X  

costul cel mai scăzut                     □                                  

cel mai bun raport calitate-preţ     □                    

cel mai bun raport calitate-cost     □              
    Deschiderea ofertelor a avut loc  la 18.12.2019 ora 14:30, electronic prin intermediul SIA RSAP (MTender) 

      (Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice) 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda 2 Runda 3

LOTUL  I  Preţul fără TVA/noi-
le valori

Preţul fără TVA /
noile valori

Preţul fără TVA /noile valori

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (in-
clusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat: 

Operatorul 
economic

Documentul și/sau informația 
solicitată  

Data 
transmiterii

Răspunsul operatorului economic

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:

        Data solicitării documentelor confirmative: 18.12.2019

        Data prezentării documentelor confirmative: 20.12.2019

Denumirea documentului/cerinţelor

                                                                                                                                   Agentul economic

Î.S.,,Paza de Stat

 a MAI”

DUAE +
Specificații tehnice și preț (F4.1;F4.2)

(Propunerea financiară și propunerea tehnică)

+

Garanția pentru ofertă 1% +
oferta +
Informații generale despre ofertant +
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile 

legale din ţara în care ofertantul este stabilit
+
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Prezentarea actului ce atestă dreptul de a presta servicii +

Rechizitele bancare +

Certificat de atribuire a contului bancar +
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public 

național (eliberat de FISC).
+

Raportul financiar +

Declaraţia privind cifra de afaceri anuală (nu mai puţin de 1.000.000 lei) +
Declarație privind  disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 

resurse creditare sau alte mijloace financiare în sumă de 1000000,00 lei 
MD sau echivalentul în altă valută

+

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin 
referire la specificații sau standard relevante Certificat de conformitate sau 
declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare 
acreditat

+

Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit

+

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 
(personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea 
acestuia)

+

Declaraţie privind grupa operativă (minim 10 echipaje de intervenție 
operativă în mun. Chișinău, înregistrate după operatorul  economic, 
pentru a interveni în cazuri excepționale, necesare îndeplinirii 
contractului, cu  prezentarea documentelor confirmative. Grupele 
intervenției operative proprii în fiecare localitate unde sunt amplasate 
obiectivele autorității contractante. Asigură timpul de reacționare 
al grupurilor de intervenției operative în timp de 3-5 minute de la 
declanșarea sistemului de semnalizare ).

+

Declarație privind existent și funcționarea dispeceratului de pază 
tehnică proprie

+

Declaraţie privind dotarea tehnică (minim 20 unități de transport în 
mun. Chișinău, cu prezentarea documentelor confirmative).

+

Declaraţie privind numărul de gardieni antrenaţi la un post de pază (nu 
mai puţin de 4 persoane,  în conformitate cu Codul Muncii).

+

Declarație privind salariul mediu lunar calculat al angajaţilor 
întreprinderii pentru perioada de 6 luni calendaristice consecutive

+

Declarație privind dotarea efectivului întreprinderii cu arme de foc, 
mijloace speciale și legitimații de serviciu pentru asigurarea pazei, ordinii 
și securității publice cu prezentarea documentelor confirmative

+

Recomandaţii  minim 3 din partea beneficiarilor instituțiilor de stat ale 
serviciilor ofertantului

+

Actul de control (proces-verbal) efectuat de MAI în anul 2019, în 
conformitate cu art. 31 al Legii nr. 283.

+

     În urma evaluării ofertelor tehnice s-a constatat că, ofertantul corespunde tuturor cerințelor 

- Oferta corespunde tuturor cerințelor de evaluare

- desemnarea câștigătorilor cu semnarea ulterioară a contractelor după termenul limită de așteptare după 
cum urmează:

Denumirea lotului Operatorul economic 
desemnat castigator/

Canti-
tatea  

Prețul total fără 
TVA

Prețul total cu TVA
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Achiziționarea serviciilor de pază 
fizică şi tehnică a obiectivelor 

Serviciului tehnologii informaţionale 
al MAI

Î.S.,,Paza de Stat a 
MAI”

1 lot 630 285,48 756 342,58

- Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
Î.S.,,Paza de Stat a MAI” 20.12.2019 e-mail, SIA RSAP (MTender)

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

- Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai 
mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 

£ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax
£ 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală 
sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 

£ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax
£ 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează 
în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 
(4) și 265.

- Contractele de achiziţie încheiate:

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO)

Numărul 
contractului

Data 
contractului Cod CPV

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractuluifără TVA cu TVA

Î.S.,,Paza de Stat a 
MAI”

1010600043506
01/20 09.01.2020 79713000-5

630285,48

756342,58
01.01.2020 - 
31.12.2020

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 04/20AA din 09.01.2020                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Număr de telefon/fax 022 504714; 504658

E-mail asp@asp.gov.md

Adresa de internet www.asp.gov.md

Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Instituție publică cu autonomie financiară
2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Apă potabilă (0,5 l, 1,5 l, 19 l) pentru anul 2020

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1574060628340 

Data publicării: 15.11.2019

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1574060628340?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Nr. oferte primite Total: 2 (două)

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: -2
3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 463/19 din 19.12.2019 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire CC ”Aquatrade” SRL 

IDNO 1007602005520

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Aerodromului, nr. 14/A

serghei.spiniuc@aquatrade.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da         

mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574060628340
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Denumirea 
lotului 

Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător

Cantitatea  Cod CPV Nr. și data 
contractului

Suma totală fără 
TVA

Suma totală cu 
TVA

Lotul nr. 1 

Apă potabilă  - 
0,5 l

CC 
”Aquatrade” 

SRL

12600

41
11

00
00

-3

N
r. 

17
 d

in
 0

9.
01

.2
02

0 36 792,00
44 150,40

Lotul nr. 2

Apă potabilă 
- 1,5 l

7200 27 000,00
32 400,00

Lotul nr. 3

Apă potabilă 
în butelii - 19 l

30000 849 900,00
1 019 880,00

Constatări: nu au fost 

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

4. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu        

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 09.01.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria com.Cosnita
Localitate s.Cosnita,rn Dubasari
IDNO 1007601009381
Adresa s.Cosnita ,str.Pacii
Număr de telefon/fax 0248 44 236; 0248 44 491
E-mail primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 0248 44 236
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

APL nivelul I

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie publica deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conf.legii achizitiilor publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

ü Bunuri 

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare p/u sim.I an.2020
Anunțul de participare Nr.: 21014731

Data publicării:19.11.2019

Link: ocds-b3wdp1-MD- 1574165715648

Criteriul de atribuire utilizat ü Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

ü Licitație electronică 
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Nr. oferte primite Total:6(sase)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru  Nr. 2 Din  12 decembrie 2019.   

s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Lovis Angro SRL
IDNO 1007600043788
Date de contact 

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

Chisinau,str.Columna 170 tel.022 84 33 70

lovisangro@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Brocoli proaspata, fără lovituri și 
deteriorări,c/s 15800000-6 72kg

34 din 
19.12.2019

3376,80

2 Castraveti proaspet fara lovituri 
si deteriorari 15800000-6 60kg

34 din 
19.12.2019

1848,00

3 Cartofi  proaspeţi , fără pîmînt, 
neatacați de vătămători, în saci, 
diametrul nu mai mic de 8 cm, 
c/s

15800000-6 5940kg
34 din 

19.12.2019
40154,40

4 Morcov proaspăt,întreg fără 
dăunători,neramificați, lipsiți de 
rădăcini secundare, lungimea nu 
mai mică de 20 cm , c/s

15800000-6 1200kg
34 din 

19.12.2019
9120,00

5 Patrunjel verde proaspat 15800000-6 30kg
34 din 

19.12.2019
2100

6 Radacina de telina , proaspătă, 
c/s, întreagă,fără dăunători 15800000-6 72kg

34 din 
19.12.2019

1699,30
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7 Rosii proaspete fara lovituri si 
deteriorari 15800000-6 60kg

34 din 
19.12.2019

1788,00

8 Sfeclă roșie  de  masă, proaspătă, 
c/s, întreagă,fără dăunători 15800000-6 900kg

34 din 
19.12.2019

5670,00

9 Varză albă proaspătă, 
căpăţînă  nu mai mică de 2 
kg, c/s,necrăpată,fără orice fel 
de materii străine vizibile, fără 
lovituri

15800000-6 1950kg
34 din 

19.12.2019
12870,00

10 Varza pechineza,  neatacata de  
vatamatori,curata fara lovituri 
si deteriorari,  c/s ambalata in 
pelicula alimentara

15800000-6 48kg
34 din 

19.12.2019
806,40

11 Banane  proaspete  , c/s , 
ambalate în peliculă și cutii de 
carton de 10  kg, de dimensiuni 
medii, fără semne de alterare, 
galbene, fără  pete maronii, cu 
pedunculul  intact

15800000-6 1500kg
34 din 

19.12.2019
37800,00

12 Clemantine fara lovituri si 
detiorari ambulate si etichetate 15800000-6 516kg

34 din 
19.12.2019

11455,20

13 Lamii proaspete fara lovituri si 
detiorari 15800000-6 84kg

34 din 
19.12.2019

2402,40

14 Mere proaspete  , c/s  nu 
mărunte ,neatacate de 
vătămători

15800000-6 2070kg
34 din 

19.12.2019
16353,00

15 Peste congelat hec  fara cap 25-30 
cm 15800000-6 984kg

34 din 
19.12.2019

45008,16

16 Biscuiti cu lapte fara grasimi  
hidrogenizate amb.cutii de 3kg 15800000-6 162kg

34 din 
19.12.2019

3175,20

17 Biscuiti fara grasimi hidrogenizate 
ambalati,etichetati,uscamb cutii de 
3kg

15800000-6 90kg
34 din 

19.12.2019
1764,00

18 Castraveti murati de casa amb.
pachet de polietilena 0,5kg 15800000-6 60kg

34 din 
19.12.2019

2064,00

19 Ciai negru din Frunze mascate 
amb.100gr,c/s 15800000-6 354pach

34 din 
19.12.2019

2513,40

20 Covrigei cu mac de dimensiuni 
medii fara grasimi hidrogenizate 
amb 1kg

15800000-6 168kg
34 din 

19.12.2019
3003,84

21 Arnautca curata,fara 
impuritati,amb.1kg,c/s 15800000-6 228kg

34 din 
19.12.2019

2134,08

22 Crupe  de  arpacaș, curată ,fără 
impurități,c/s, bob întreg ,amb 
1 kg

15800000-6 216kg
34 din 

19.12.2019
1477,44

23 Crupe de griș ,c/s, curată, fără 
impurități  , amb  1 kg 15800000-6 300kg

34 din 
19.12.2019

2556,00
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24 Crupe   de  grâu ,curată, fără 
impurități, c/s, amb 1 kg 15800000-6 516kg

34 din 
19.12.2019

1152,00

25 Crupe   de  mei ,curată, fără 
impurități, c/s, amb 1 kg 15800000-6 84kg

34 din 
19.12.2019

2534,40

26 Crupe   de  orz ,curată, fără 
impurități, c/s, amb 1 kg 15800000-6 2070kg

34 din 
19.12.2019

1477,44

27 Crupă din  porumb  Malai 
Extra ( mărunțit), curată ,fără 
impurități,c/s,amb.1 kg  

15800000-6 984kg
34 din 

19.12.2019
1798,20

28 Crupe de orez EXTRA (bob  
rotund  ,întreg) , curată, fără 
impurități, c/s , amb 1 kg

15800000-6 162kg
34 din 

19.12.2019
4642,80

29 Dulceata de visine fara simburi  
amb, 0,500kg 15800000-6 90kg

34 din 
19.12.2019

4536,00

30 Faină de griu,calit. super ,amb.2 
kg,fără impurități 15800000-6 60kg

34 din 
19.12.2019

5596,80

31 Fasole albe uscate amb.1kg
15800000-6 354pach

34 din 
19.12.2019

1088,64

32 Fructe  uscate:   în  
asortiment,c/s, ambalate  în  sac 
de hîrtie, nu mărunte

15800000-6 168kg
34 din 

19.12.2019
3894,00

33 Fulgi  de  ovăs cu fierbere  
rapidă  , curat, fără impurități,c/s, 
amb 1,0kg

15800000-6 282kg
34 din 

19.12.2019
3891,60

34 Ouă  dietetice , categ.A, de  
găină(1/46 gr.) ,c/s, termenul de 
valab. 9 zile,

15800000-6 10200buc
34 din 

19.12.2019
15504,00

35 Paste fainoase spicusor din faina de 
griu dur amb.1kg,c/s 15800000-6 132kg

34 din 
19.12.2019

3405,60

36 Paste fainoase rojchi  din faina de 
gri dur amb.1kg, c/s 15800000-6 270kg

34 din 
19.12.2019

4233,60

37 Paste fainoase sfredelus  din faina 
de griu dur amb.1kg, c/s 15800000-6 132kg

34 din 
19.12.2019

2069,76

38 Paste fainoase -fidea  din faina de 
griu dur amb.1kg, c/s 15800000-6 132kg

34 din 
19.12.2019

2069,76

39 sare  de bucatarie iodata in pach 
de 1kg 15800000-6 192kg

34 din 
19.12.2019

729,60

40 Stafide    c/s; amb. 100 gr 15800000-6 48kg
34 din 

19.12.2019
2395,20

41 suc de rosii natural tetrapac amb. 
1L, c/s 15800000-6 612pach

34 din 
19.12.2019

8200,80

42 Ulei  de  floarea  soarelui  , 
nerafinat, , în sticle   5 litri,c/s  15800000-6 120L

34 din 
19.12.2019

2112,00

Denumire Baguette SRL
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IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

Chisinau,str.Voluntarilor 15 tel.022 40 71 00

baguette.srl@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Ardei dulci neatacati de 
vătămători, fără lovituri și 
deteriorări,c/s

15800000-6 72kg
35 din 

19.12.2019
2664,00

2 Bostanei proaspeti neatacată 
de vătămători, fără lovituri și 
deteriorări,c/s

15800000-6 72kg
35 din 
19.12.2019 2088,00

3 Ceapă  uscată, fără  colte, curată, 
neatacată de vătămători, fără 
lovituri și deteriorări,c/s

15800000-6
1170kg

35 din 
19.12.2019 9126,00

4 Conopida alba proaspata,curate 
fara radacini si frunze, fara 
vatamari, c/s 

15800000-6
78kg

35 din 
19.12.2019 2496,00

5 Portocale fara lovituri si detiorari 
ambulate si etichetate

15800000-6
36kg

35 din 
19.12.2019

936,00

6 Cacao  praf în  cutii ,amb. 100 gr, 
c/s

15800000-6
126buc

35 din 
19.12.2019

1108,80

7 Crupe de  hrișcă (bob  întreg), 
curată, fără impurități,c/s, amb 
1 kg  

15800000-6
306kg

35 din 
19.12.2019 5202,00

8 Drojdie pach 80gr 15800000-6
204buc

35 din 
19.12.2019

1734,00

9 Linta ,bob întreg,c/s, amb 1 kg , 
curată, fără impurități

15800000-6
18kg

35 din 
19.12.2019

324,00

10 majiun din fructe in borc de 
0,720kg

15800000-6
126kg

35 din 
19.12.2019

2772,00

11 Mazăre uscată ,bob întreg,c/s, 
amb 1 kg , curată, fără impurități

15800000-6
282kg

35 din 
19.12.2019

1974,00

12 mazare verde conservata in borc. 
De 0,720kg

15800000-6
450borc

35 din 
19.12.2019

5625,00

13 Pastă din roșii 25%(în 
borcane0,720kg),c/s

15800000-6
105kg

35 din 
19.12.2019

3045,00
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14 Seminte de susan amb in pachete 
de 100gr

15800000-6
16,8kg

35 din 
19.12.2019

1209,60

15 suc din fructe natural tetrapac amb. 
1L, c/s

15800000-6
1860pach

35 din 
19.12.2019

23194,20

16 Tocana de dovlecei in borcane de 
0,720kg

15800000-6
72borc

35 din 
19.12.2019

864,00

17 Tomate in suc de rosii in borcane 
de sticla de 1 L

15800000-6
180borc

35 din 
19.12.2019

2070,00

18 Ulei  de  floarea  soarelui  , 
rafinat, deodorant, în sticle   5 
litri,c/s  

15800000-6
282L

35 din 
19.12.2019 5044,98

19 Zahăr  ,amb. 1 kg, c/s 15800000-6
1242kg

35 din 
19.12.2019

14047,02

Denumire FPC Tiraston SRL
IDNO 1003601002443
Date de contact 

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

Rn.Dubasari,s.Dorotcaia tel.022 66 00 24

tiraston2009@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Piine alba de faina de griu 
fortificata cu fier si acid folic 
calitatea superioara cu greutatea 
de 0,5kg

15800000-6

6180buc   36din 
19.12.2019

27439,20

2 Piine de secara cu greutatea de 
o,4kg 15800000-6

1140buc    36din 
19.12.2019

5608,80

Denumire ICS Lapmol SRL
IDNO 1002600024308
Date de contact 

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

Chisinau,str.Ankara6 tel.06302233

d.nastase@lapmol.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Chefir 2.5%amb.0,5L 15800000-6 960L 37 din 
19.12.2019 9484,80

2 Smintina semigrasa  15%amb.
pungi de polietilena 0,5L 15800000-6 138kg 37 din 

19.12.2019 3560,40

3 Cașcaval  tare nepicant 45% 
,ambalat,c/s, 15800000-6 153kg 37 din 

19.12.2019 14229,00

Denumire Fabrica de unt din Floresti SA 
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

s.Varvareuca,r-nul Floresti  tel.079941799

milkmark@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 brinza de masa  de 9% amb.1kg, c/s
15800000-6 1290kg

38 din 
19.12.2019

53922,00

2 Iaurt neindulcit 2,5% (fara zahar si 
indulcitori artificiali, fara adaosuri 
de grasimi vegetale)  amb. 0,5 L

15800000-6 930L
38 din 

19.12.2019 13206,00

3 Lapte  de vaci , 2,5% pasterizat 
,amb. 1 litru, 15800000-6 7800L

38 din 
19.12.2019

60840,00

unt de vaca cu grasime de 72.5% in 
pachete de 200gr. 15800000-6 2520pach

38 din 
19.12.2019

51156,00

Denumire Villa Prodotti SRL
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IDNO 1016600007719
Date de contact 

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

Chisinau,str.Bacoii Noi 19 tel.060885999

villaprodotti@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea şi procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Carne  de bovină  , fără os , cal. 
super. 15800000-6 792kg

39 din 
19.12.2019

77220,00

Fileu din pui broiler, f/ă  os , 
refrigerat  , amb. 1kg, etichetat, 
c/s

15800000-6 960kg
39 din 

19.12.2019 59328,00

Pulpe de pasare calit.superioara 
refrigerata ,amb1kg,etichetat, 15800000-6 870kg

39 din 
19.12.2019

27405,00

Fileu de curcan , f/ă  os , 
refrigerat  , amb. 1kg, etichetat, 
c/s

15800000-6 288kg
39 din 

19.12.2019 43200,00

4. Alte informații:

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

ü Nu        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 18.12.2019

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600152558
Adresa str. Arhanghel Mihail, 38
Număr de telefon 022-29-26-52
Număr de fax 022-24-14-88
E-mail arhanghel_mihail@yahoo.com
Adresa de internet http://www.spital.arhanghelmihail.md/
Persoana de contact Inessa Ursachi - șef secția achiziții publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație publică
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1558346978519
Data deschiderii ofertelor 12.06.2019
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1558346978519
Data publicării în BAP 20.05.2019

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul II anul 2019
Cod CPV 15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului 26.06.2019

Operatorului economic câștigător „Slavena Lux” SRL, tel:  069711178, Ecaterina.Nagacevscaia@
slavena.md

Date de contact ale  operatorului economic „Slavena Lux” SRL, tel:  069711178, Ecaterina.Nagacevscaia@
slavena.md

Nr. contract de achiziție MD-2019-07-03-000052-1-11/14

Data contract de achiziție 09.07.2019

Valoarea contractului de achiziție 21 472,00

Termen de valabilitate 31.12.2019

Termen de execuție 31.12.2019

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, 

alin (7), pct. 4)
Valoarea modificărilor 2 684,00
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  □

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În urma licitației publice de achiziție a produselor alimentare pentru semestrul II al anului 2019 din 12.06.2019, 
operatorul economic „Slavena Lux” SRL a câștigat lotul nr. 4 „Biscuiți dietetici” – 800 kg, în valoare de 21 472,00 lei 
inclusiv TVA. În urma modificărilor meniului-standard pentru o săptămână de alimentare a pacienților în instituția 
medico-sanitară, s-a majorat norma de biscuiți de la 1 dată pe săptămână până la 2 ori pe săptămână, respectiv și 
cantitatea totală a produsului, ceea ce nu putea fi prevăzut la momentul planificării procedurii de achiziție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma modificărilor meniului-standard pentru o săptămână de alimentare a pacienților în instituția medico-
sanitară, s-a majorat norma de biscuiți de la 1 dată pe săptămână până la 2 ori pe săptămână, respectiv și cantitatea 
totală a produsului, ceea ce nu putea fi prevăzut la momentul planificării procedurii de achiziție.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

mailto:Ecaterina.Nagacevscaia@slavena.md
mailto:Ecaterina.Nagacevscaia@slavena.md
mailto:Ecaterina.Nagacevscaia@slavena.md
mailto:Ecaterina.Nagacevscaia@slavena.md
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În urma modificărilor meniului-standard pentru o săptămână de alimentare a pacienților în instituția medico-
sanitară, s-a majorat norma de biscuiți de la 1 dată pe săptămână până la 2 ori pe săptămână, respectiv și cantitatea 
totală a produsului, ceea ce nu putea fi prevăzut la momentul planificării procedurii de achiziție. Conform art. 76, alin 
(7) a Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, a apărut necesitatea majorării cantității de brânză contractată.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 2 din 18.12.2019 a fost 
încheiat acordul  adiţional  Nr.1 din 18.12.2019 privind: majorarea cantității și a valorii contractului de achiziție nr. MD-2019-07-
03-000052-1-11/14 din 09.07.2019 de la 21 472,00 lei inclusiv TVA până la 24 156,00 lei inclusiv TVA. 

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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Anunț privind modificarea 

Contractului de achiziții publice 
Nr. 3/19 din 31.12.19

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe”

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr.7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact Ina Caba-Bradu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1554985544445

Data deschiderii ofertelor 07.05.19
Nr. BAP  
Data publicării în BAP 11.04.19
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Hîrtie prevăzută cu însemne de protecție
Cod CPV 30197630-1
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554985544445
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Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [surse proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului Nr.   10/2019 _ din 07.05.2019

Operatorului economic cîștigător Mitra Grup SA 1002600041206

Date de contact ale  operatorului economic mun. Chisinau, str. Sciusev 48-1

Nr. contract de achiziție nr.80/LP/19

Data contract de achiziție 14.05.19

Valoarea contractului de achiziție 2 064 000,00lei MD

Termen de valabilitate 31.12.19

Termen de execuție 31.12.19

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic [art. 76 alin.(7) pct.1) al Legii nr.131]
Valoarea modificărilor [715713,60 lei MD]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior şi valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

 Urmare a procedurii de achiziție au fost procurate următoarele bunuri:

Denumirea lotului Operatorul 
economic desemnat 

câștigător

Cantitatea  Prețul unitar 
fără TVA

lei

Prețul total 
fără TVA

lei

Prețul total 

cu TVA

lei
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Hîrtie prevăzută cu însemne de 
protecție verticală/orizontală 
nepersonalizată (1+0)

Mitra-Grup SA 6 100 000 0,262 1598200,00 1917840,00

Hîrtie prevăzută cu însemne 
de protecție orizontală 
nepersonalizată cu cîmpuri 
obligatorii (1+1)

450 000 0,2706 121770,00 146160,00

Prin încheierea Acordului adițional nr.1/19 din 31.12.2019 s-au aplicat următoarele modificări:

1. Suma contractului se micșorează cu 715713,60 (șapte sute cincisprezece mii șapte sute treisprezece lei, 
60 bani), și pct.2.2 al contractului se expune în redacția următoare: Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, 
se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1 348 286,40 (un milion trei sute patruzeci și opt mii două sute optzeci 
și șase lei MD, 40 bani) Inclusiv TVA.

2. Cantitatea bunurilor expusă în tabelul din Anexa nr.1 la contract se modifică prin micșorarea cantităților 
în modul următor: 

- Poziția nr.1 din tabel (Hîrtie specială prevăzută cu însemne de protecție verticală/orizontală nepersonalizata 
(1+0) ) se micșorează  cu 2 044 000 buc, cantitatea totală va fi de 4 056 000 buc;

- Poziția nr.2 din tabel (Hîrtie specială prevăzută cu însemne de protecție verticală/orizontală nepersonalizata 
(1+1) cu câmpuri obligatorii) se micșorează cu 225000, cantitatea totală va fi 225000 buc;

-  anexa nr.1 se expune în redacția următoare:

Nr.

d/o

Denumirea bunurilor cantitatea Preț unitar, MDL cu TVA Suma cu TVA, 
MDL

1 Hîrtie prevăzută cu însemne de protecție 
verticală/orizontală nepersonalizată (1+0)

4 056 000 0,3144 1 275 206,40

2 Hîrtie prevăzută cu însemne de protecție 
orizontală nepersonalizată (1+1) cu câmpuri 
obligatorii 

225 000 0,3248 73080,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza Notei de serviciu întocmită de Departamentul managementul serviciilor publice  Tipografia, grupul de 
lucru pentru achiziții s-a întrunit pentru a decide asupra posibilității de micșorare a cantităților hârtie cu însemne de 
protecție.

Deoarece pe parcursul anului 2019 Tipografia şi Direcția prestări servicii în teritoriul au utilizat o cantitate mai mica 
decît cea contractată  se solicită micşorarea cantității de hîrtie cu însemne de protecție..

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Deoarece pe parcursul anului 2019 Tipografia și Direcția prestări servicii în teritoriul au utilizat o cantitate mai mica 
decît cea contractată  se solicită micşorarea cantității de hîrtie cu însemne de protecție..
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Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 19/00109

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEGROI MALVINA

Obiectul achiziţiei
realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi 
autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților 
pentru anul 2020.

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

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 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria 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 18.02.2020 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.02.2020 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31817769

Licitaţie publică Nr. 19/00147

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VESIOLÎI SORINA

Obiectul achiziţiei
Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului 
Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 
2020(repetat)

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, Chisinau , bloc A, etajul 2 secretariat

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

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 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31817769
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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 19.02.2020 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.02.2020 11:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31954545

Licitaţie publică Nr. 20/00002

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VESIOLÎI SORINA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea medicamentelor pentru realizarea Programului 
Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2020(repetat)

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, bloc A, etajul 2, bir. A.02.09 (Secretariat)

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

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 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria 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 19.02.2020 11:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.02.2020 11:30

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31962742

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 19/00108 din 10.01.2020 cu privire la achiziţia de Aparat de Angiografie 
pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor autorităţii 
contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE.

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31954545
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31962742
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 20/00003

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VESIOLÎI SORINA

Obiectul achiziţiei

Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, 
toxoplasmozei, holerei, serurilor și imunoglobulinei curative în 
scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor 
rare” pentru anul 2020 (repetat).

Cod CPV 33690000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenco 2/1, bloc A, etajul 2, bir. A.02.09 (Secretariat)

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

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 28.01.2020 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 28.01.2020 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31964509

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 20/00005

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN 
SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MACARI DOINA

Obiectul achiziţiei

Achiziționarea medicamentelor și dispozitivelor medicale 
(parafarmaceutice) în scopul realizării Programului Național 
privind sănătatea, drepturile sexuale și reproductive pentru anul 
2020. (repetat 3, dispozitive medicale)

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Korolenko 2/1, bloc A, etajul 2, bir. A.02.09 (Secretariat)

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Korolenko 2/1

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 22.01.2020 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.01.2020 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31975025

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31964509
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31975025
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