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ANUNȚ DE INTENȚIE 

Nr.1 din 11.01.2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Muzeul Național de Istorie a Moldovei din 
Republica Moldova

IDNO 1006600029976
Adresa MD. mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr.121 A
Numărul de telefon/fax + 373/ 022 238269
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@nationalmuseum.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.nationalmuseum.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Argint. Tel. 069206723

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

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

mtender.gov.md; mtender.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție publică din sfera ştiinței şi inovării, respon-
sabilă de elaborarea programelor şi proiectelor ştiin-
țifice şi culturale proprii în corespundere cu strategia 
culturală şi ştiințifică promovată de Ministerul Culturii.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumi-
rea  servi-

ciilor

Canti-
tate 

Unitate 
de mă-

sură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1. Servicii de paza fizica

1.1 79700000-1 Servicii de 
paza fizica 10 luni

Numărul posturilor / durata:

Postul Nr. 1 – paza sediului MNIM: 24/24 ore. Program 
08:00-08:00 (luni – duminică şi sărbatori). 

Postul Nr. 2 – paza teritoriului MNIM: 24/24 ore. Program 
08:00-08:00 (luni – duminică şi sărbatori). 

Postul Nr. 3 – paza Tezaurului MNIM: 7/24 ore. Program 
iarnă: 10:00-17:00 (luni – duminică şi sărbatori); 8/24 ore. 
Program vară: 10:00-18:00 (luni – duminică şi sărbatori).

1. Gardianul efectuează regimul de trecere în incinta 
obiectivului a lucrătorilor şi vizitatorilor, asigură paza şi 
ordinea publică la obiectul păzit, efectuează monitoriza-
rea video a obiectivului păzit.

2. Organizeaza şi asigura paza fizică a patrimoniului cul-
tural istoric şi a bunurilor materiale ale autorității contrac-
tante. 

3. Întruneşte cerințele stipulate în Caietul de sarcini

749 650,00

mailto:office@nationalmuseum.md
http://www.nationalmuseum.md
mailto:al.argint@gmail.com
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Lotul 2. Servicii de paza tehnica

2.1 79700000-1
Servicii de 
paza tehni-
ca

10 luni

Asigurarea pazei tehnice pentru 8 încăperi de la sediul 
MNIM din mun. Chişinău, str. 31 august 1989 121A (depo-
zite de patrimoniu) şi Casa memorială A. Sciusev din mun. 
Chişinău, str. Sciusev 77 cu suprafața totală 599,7 mp.

124 950,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA 874 600,00

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

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

Nu 

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

Potrivit pct.4 din Anexa nr. 4 a Legii nr. 
283/2003 privind activitatea particulara 
de detectivi si paza (modificata prin Le-
gea nr. 137 din 26.05.2022), se interzice 
activitatea particulara de paza in insti-
tutiile publice fondate de Guvern.

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Oferta se va elabora ținând cont de prevederile caie-
tului de sarcini.
Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul pro-
cedurii de achiziție publică, operatorii economici vor 
prezenta documentele solicitate de autoritate în do-
cumentația de atribuire.
Criteriile de calificare şi selecție aplicate de autoritate sunt:

a) eligibilitatea ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
c) capacitatea economică şi financiară;
d) capacitatea tehnică şi / sau profesională;
e) standarde de asigurare a calității.

Alte informații:

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

16.01.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate ---
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.1 din 11.01.2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. SALA CU ORGĂ
IDNO 1002600042030
Adresa MD. mun. Chişinău, str. Ștefan cel Mare şi 

Sfânt, 81
Numărul de telefon/fax + 373/ 022 228222
Adresa de e-mail ale autorității contractante orga@organhall.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.organhall.md      
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Larisa ZUBCU. 

 orga@organhall.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

mtender.gov.md; mtender.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Instituție cultural – artistică specializată în muzică de 
cameră şi de orgă.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea  bunurilor Cantitate Unitate de 

măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

 (pentru fiecare lot în parte)

Lotul 1. Instrument muzical PIAN DE CONCERT

1.1 PIAN de concert 1 unit Conform caie-
tului de sarcini 1 800 000,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA 1 800 000,00

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

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

Nu 

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

Nu

mailto:orga@organhall.md
http://www.organhall.md
mailto:orga@organhall.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Oferta se va elabora ținând cont de prevede-
rile caietului de sarcini.

Pentru constatarea datelor de calificare în 
cadrul procedurii de achiziție publică, ope-
ratorii economici vor prezenta documentele 
solicitate de autoritate în documentația de 
atribuire.

Criteriile de calificare şi selecție aplicate de 
autoritate sunt:

a) eligibilitatea ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activită-
ții profesionale;

c) capacitatea economică şi financiară;

d) capacitatea tehnică şi / sau profesio-
nală;

e) standarde de asigurare a calității.
Alte informații:

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

16.01.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

---

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

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

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu 
al autorităţii contractante, în mod separat pentru 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 11 ianuarie 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante  Inspectoratul General pentru Situații de Ur-
gență al MAI

IDNO 1006601000543
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. 

Asachi 69
Numărul de telefon/fax 022-78-51-60; 022-78-51-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@dse.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.dse.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bodarev Vasilii
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribu-
ire

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

documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituţie publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-
crărilor solicitate

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de re-

ferință

Valoarea estimată 
(fără TVA)
în lei MDL

1. 35000000-4

Echipament de descarcerare cu baterii 
(foarfecă, depărtător, cilindru depăr-
tător telescopic) şi alte echipamente 
şi accesorii necesare pentru realizarea 
misiunilor de descarcerare/deblocare  

Conform Caietului de sarcini
5-8 seturi 2 500 000,00

Valoarea estimativă totală în lei MDL, fără TVA 2 500 000,00

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

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

Nu V

Da □

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

Nu V

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preţ 
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Alte informații:

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

30.01.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu V

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 12.01.2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Orhei
IDNO 1007601005523
Adresa mun.Orhei bd M.eminescu, 2
Numărul de telefon/fax 023520389/20662
Adresa de e-mail ale autorității contractante cr_orhei@yahoo.com, consiliu.orhei@

or.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.or.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alesea Chicuş, 0235/20389          

achizitiicro@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.or.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 45233142-6
Lucrări de reparație 
a drumurilor publice 
locale

buc

Reparația îmbrăcămintei 
rutiere  din beton asfaltic: 11860166,67 lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preț 

mailto:cr_orhei@yahoo.com
mailto:consiliu.orhei@or.md
mailto:consiliu.orhei@or.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

12

Alte informații:

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

Trimestru I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.2 din 12 ianuarie 2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP.Institutul de Fitotehnie,,Porumbeni,
IDNO 1011600004805
Adresa r-n.Criuleni,s.Paşcani
Numărul de telefon/fax 022-24-55-71
Adresa de e-mail a autorității contractante ifporumbeni@rambler.ru
Pagina web oficială a autorității contractante porumbeni.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mistreț Andrei-069158711
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

ifporumbeni@rambler.ru

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică

Activitate Științifică.

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Buc.

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 Denumire lotul 

34000000-
2

CAMION (pentru trans-
portarea mărfii) 1

-Capacitate cilindrică -de la 1968cm3
-Combustibil – motorină
-Locuri pe scaun-  3(2+1)
-Cutia de viteză  -mecanică ori automat.
-Putere motor- 136 c.p(nu mai puțin).
-Roțile din spate -duble.
-Suspensia spate -arcuri cu foi ori perne 
cu aer.
-Caroserie-furgon,ori container.
-Lunjimea totală -nu mai puțin de 
6500mm.
-Roată de rezervă -completă.
-Anul fabricației -(2012-2022).
-Rulajul- 400000km(nu mai mult).
-Masa maximă autorizată-4500kg(nu 
mai mică).
-Capacitatea de încărcare-2000kg(nu 
mai mică)

340000
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețu. Anul fabricării. Rulaju.

Masa utilă. Starea tehnică şi estetică.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

Nu x

Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 

MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3 din 12 ianuarie 2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP.Institutul de Fitotehnie,,Porumbeni,
IDNO 1011600004805
Adresa r-n.Criuleni,s.Paşcani
Numărul de telefon/fax 022-24-55-71
Adresa de e-mail a autorității contractante ifporumbeni@rambler.ru
Pagina web oficială a autorității contractante Porumbeni.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mistreț Andrei-069158711
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

ifporumbeni@rambler.ru

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Instituție Publică

Activitate Științifică.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

kg

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 Denumire lotul 1

14310000-
7 Îngrăşemite minerale

kg

22000
Carbomid(uree)-N46

415000

2 Denumire lotul 2

14310000-
7 Îngrăşemite minerale

kg

22000
 Nitroamofos(NPK)-16-16-16

418000

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE
Oferta
Specificația de preț.
Specificația tehnică.
Garanția pentru ofertă
Certificat de înregistrare.
Conduita etică
Certificat de calitate

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Servicii de transport aerian în baza biletelor avia pentru escortarea 
persoanelor deținute (deportat, DEPA)

Nr. 1 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO 1006601001012
Adresa Mun. Chişinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax 022 - 409 -775/ 022 - 409 -709
Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bradu Victoria, 022 - 409 -775

victoria.bradu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documenta-
ția de atribuire

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
lot

Cod 

CPV

Denumirea servici-
ilor Un./m. Cantitate Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA 

Lotul nr.1:  Chișinău - Moscova - Chișinău

1.

60
40

00
00

-2

Chişinău - Moscova - 
Chişinău

Tur - Re-
tur 9

Ruta să fie directă (în cazul când nu este 
ruta directă, să fie posibilă escală, în limita 
ofertei propuse).

Biletele de avion la plecare (direcția tur) să 
fie cu tarif  publicat în sistemul de rezervări, 
în limita ofertei propuse. 

Biletele de avion la sosire (direcția retur) să 
fie emise atât pentru condamnat (deportat, 
DEPA) cât şi pentru persoanele din escortă, 
conform Regulamentului şi cerinţelor com-
paniilor aeriene, care vor accepta transferul 
DEPA.

Obligatoriu în prețul biletului la retur să fie 
inclus bagajul.

Rezervarea şi procurarea biletelor înainte 
cu cel puțin 5 zile lucrătoare.

Costul biletului -  conform ofertei propuse 
şi fără taxe suplimentare.

115 650,00 lei

Moscova - Chişinău Retur 6 59 700,00 lei

Total lot nr.1 175 350,00 lei

Lotul nr.2: Chișinău - Minsk - Chișinău

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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2.

60
40

00
00

-2
Chişinău - Minsk - 
Chişinău

Tur - Re-
tur 3

Ruta să fie directă (în cazul când nu este 
ruta directă, să fie posibilă escală, în limita 
ofertei propuse).

Biletele de avion la plecare (direcția tur) să 
fie cu tarif  publicat în sistemul de rezervări, 
în limita ofertei propuse. 

Biletele de avion la sosire (direcția retur) să 
fie emise atât pentru condamnat (deportat, 
DEPA) cât şi pentru persoanele din escortă, 
conform Regulamentului şi cerinţelor com-
paniilor aeriene, care vor accepta transferul 
DEPA.

Obligatoriu în prețul biletului la retur să fie 
inclus bagajul.

Rezervarea şi procurarea biletelor înainte 
cu cel puțin 5 zile lucrătoare.

Costul biletului -  conform ofertei propuse 
şi fără taxe suplimentare.

67 200,00 lei

Minsk - Chişinău Retur 2 33 540,00 lei

Total lot nr.2 100 740,00 lei

Lotul nr.3: Chișinău - Praga - Chișinău

3.

60
40

00
00

-2

Chişinău - Praga - Chi-
şinău

Tur - Re-
tur 2

Ruta să fie directă (în cazul când nu este 
ruta directă, să fie posibilă escală, în limita 
ofertei propuse).

Biletele de avion la plecare (direcția tur) să 
fie cu tarif  publicat în sistemul de rezervări, 
în limita ofertei propuse. 

Biletele de avion la sosire (direcția retur) să 
fie emise atât pentru condamnat (deportat, 
DEPA) cât şi pentru persoanele din escortă, 
conform Regulamentului şi cerinţelor com-
paniilor aeriene, care vor accepta transferul 
DEPA.

Obligatoriu în prețul biletului la retur să fie 
inclus bagajul.

Rezervarea şi procurarea biletelor înainte 
cu cel puțin 5 zile lucrătoare.

Costul biletului -  conform ofertei propuse 
şi fără taxe suplimentare.

16 910,00 lei

Praga - Chişinău Retur 1 6 750,00 lei

Total lot nr.3 23 660,00 lei

Termen de prestare: Februarie – Decembrie 2023

Total fără TVA 299 750,00 lei

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

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

R Nu

Prestarea serviciului este rezerva-
tă unei anumite profesii în teme-
iul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

R Nu
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard,  prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indi-
că în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. 

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din do-
cumentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind 
coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va 
fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din  Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire 
a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate 
de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție.

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a înde-
plinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. Cerere de participare

Completat în conformitate cu 
Anexa nr.7 din Documentația 
standard nr.115 din 15.09.2021 
- confirmat prin semnătură 
electronică;

Obligatoriu

2. Declarație privind vala-
bilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu 
Anexa nr.8  din Documentația 
standard nr.115 din 15.09.2021, 
Termenul de valabilitate - 60 
zile  din ziua deschiderii ofer-
telor - confirmat prin semnă-
tură electronică;

Obligatoriu

3. Specificații tehnice

Completat în conformitate cu 
Anexa nr.22 din Documentația 
standard nr.115 din 15.09.2021 
- confirmat prin semnătură 
electronică;

Obligatoriu

4. Specificații de preț

Completat  în conformitate cu 
Anexa nr.23 din Documentația 
standard nr.115 din 15.09.2021 
– confirmat prin semnătură 
electronică;

Obligatoriu

5. DUAE
Completat conform modelului 
anexat, confirmat prin semnă-
tură electronică;

Obligatoriu

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, docu-
mentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecție, în conformitate 
cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

1. Certificat de atribuire al 
contului bancar

Eliberat de banca deținătoa-
re de cont, copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;

Obligatoriu

2. Dovada înregistrării 
juridice

Certificat / decizie de înregistra-
re a întreprinderii / extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice – copie,  confirmată 
prin semnătură electronică;  

Obligatoriu

3.
Certificat de efectuare 
sistematică a plății im-
pozitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul 
Fiscal; Valabilitatea certificatu-
lui – conform cerințelor Inspec-
toratului Fiscal al Republicii 
Moldova, copie, confirmată 
prin semnătură electronică;

Obligatoriu
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4. Act ce atestă dreptul de 
a presta servicii

Copie, confirmată prin semnă-
tură electronică; Obligatoriu

5.

Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi şi 
neîncadrarea acestora 
în situația condamnării  
pentru participarea la 
activităţi ale unei orga-
nizaţii sau grupări cri-
minale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de 
bani.

Completat  în conformitate cu 
ordinul Ministerului Finanțelor 
nr.145 din 24.11.2020, copie,  
confirmată prin semnătură 
electronică;

Obligatoriu

6.

Garanţia de bună exe-
cuţie 5% din suma con-
tractului 

(în cazul semnării con-
tractului)

Completat în conformitate cu 
Anexa nr.10 din Documentația 
standard nr.115 din 15.09.2021 
- emisă de o bancă comercia-
lă, confirmat prin semnătură 
electronică; 

Termenul de valabilitate a ga-
ranţiei să fie valabilă pînă la 
data de 31.12.2023. 

Nu se acceptă transfer pe con-
tul ANP.

Obligatoriu

IV. Alte informații:

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

16.01.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate

R cel mai mic preț şi corespunderea speci-
ficației tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul 
minim 1%

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din  11 ianuarie 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizi-

tii@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 50000000-5
Servicii de întreţinere a 

drumurilor  locale de ac-
ces (pe timp de iarnă)

Conform 
caietului de 

sarcini

Servicii de întreţinere a drumurilor  
locale de acces (pe timp de iarnă) 1 249 682

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț

Prețul ofertei – 70 puncte;

Experiența în domeniu, min. 3 ani - 10 puncte;

Capacitatea tehnică (minimum 2 autogreidere, 2 
utilaje de dezăpezire și împrăștiat MAD (proprii, nu 
închiriate)-20 p.

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

ianuarie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din_11.01.2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni
IDNO 1007601010921

Adresa MD-4300, or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31.

Numărul de telefon/fax 0243 23088; 0243 23180; 0243 22650;

Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublice17@gmail.com; consiliulraional@
causeni.md

Adresa de internet ale autorității contractante http://www.causeni.md/

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Naşco, 069400224, achizitiipublice17@
gmail.com

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

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

https://causeni.md/ 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate

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

 Consiliul raional Căuşeni, Administrație Publi-
că Locală de nivelul II.

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1  45233141-9

Denumire Lotul I

Întreținerea curentă a 
drumurilor publice locale 

de interes raional 

1 complet Întreținerea curentă a drumurilor  
publice locale de interes raional 3 500,36 mii lei

2 45233142-6

Denumire Lotul II

Reparația drumurilor 
publice locale de interes 
raional cu îmbrăcăminte 

din piatră spartă şi din 
beton asfaltic

1 complet

Reparația periodică a drumurilor pu-
blice locale de interes raional cu îm-
brăcăminte din piatră spartă şi din 
beton asfaltic 8 328,60 mii lei

mailto:achizitiipublice17@gmail.com
mailto:consiliulraional@causeni.md
mailto:consiliulraional@causeni.md
http://www.causeni.md/
mailto:achizitiipublice17@gmail.com
mailto:achizitiipublice17@gmail.com
https://causeni.md/
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu 

Da □

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

Nu 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -

Alte informații:

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

02.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu √

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Bucovaț
IDNO 1008601000075
Adresa str. Stefan cel Mare nr. 18, or. Bucovăț, r-nul Străşeni
 Numărul de telefon/fax 068055508
Adresa de e-mail ale autorității contractante primar.bucovat@gmail.com; 
Adresa de internet ale autorității contractante https://bucovat-straseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mariana Dîmcenco,  dimcencomariana09@gmail.

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

Platforma ,,achizitii.md”

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activi-
tate

Autoritate publică de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumi-

rea bunu-
rilor/ ser-

viciilor

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1

1.

16
70

00
00

-2

Tractor Buc. 1

Tractor nou, anul fabricației 2022-2023.

Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri şi o ca-
pacitate de minim 3800-4200 cc.

Unghi de bracaj: 52-58 

Transmisie sincronizată: minim 
28/30F+12/15R

Greutate standart: 3000-3300 kg.

Sistem de direcție hidrostatică cu pompă 
hidraulică.

Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg.

Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min.

Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000)

Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.

Comandă exterioară la sistemul de supenda-
re.

Sisitem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți.

Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, şter-
gător parbriz spate şi față, încălzire şi ventila-
ție, girofar.

Cuplare 4WD mecanică.

Garanție min. 12 luni.

mailto:primar.bucovat@gmail.com
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2

16
70

00
00

-2

Încărcător 
frontal Buc. 1

Încărcător frontal compatibil cu tractor 
propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 
3600mm. 

Capacitate de încărcare minim 1000 kg. 

Sistem de echilibrare a ataşamentelor

Cadru EURO

Sistem de control al joystick-ului.

Dotat cu distribuitor hidraulic.

Adaptor de demontare-montare a ataşamen-
tului rapid.

Compatibilă cu tractorul propus.

Garanție: 12 luni.

3

16
70

00
00

-2

Remorcă Buc. 1

Remorccă cu două axe, cu posibilitatea de 
descărcare în 3 laturi, garda de la sol minim 
300mm.

Sistem de frânare hydraulic.

Viteza de deplasare 30-35km/oră.

Lungime 4000-4500mm

Lățime 2000-2200mm

Înălțime 500-1000mm.

Capacitate încărcare 5000 kg.

Cu obloane de extensie.

Compatibilă cu tractorul propus.

Garanție: 12 luni.

4

16
70

00
00

-2

Perie co-
munală Buc. 1

Lungime 2000-2100 mm

Lățime 2300-2400 mm

Înălțime 1600-1700 mm.

Unghi minim de întoarcere +/-30

Greutatea  (fără căuş, fără rezervor): minim 
250 kg

Greutatea  (cu căuş, cu rezervor): minim 950  
kg

Lățimea arborelui periei: minim 1500 mm

Diametrul discului periei: minim 500 mm

Volumul rezervorului pentru apă: 250-350 litri

Volumul coşului de gunoi: 150-250 litri

Compatibilă cu tractorul propus.

Garanție: 12 luni.

5

16
70

00
00

-2

Cositoare Buc. 1

Cositoare lateral cu 2 tobe, lățime de lucru 
minim:1,5-1,7 m.. 

Compatibilă cu tractorul propus.

Garanție: 12 luni.
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6

16
70

00
00

-2

Lamă uni-
versală Buc. 1

Lățime minima de lucru: 2100 mm – 2250 mm

Lățime miximă de lucru: 2300 mm – 2500 mm

Înălțime: 750mm-800 mm

Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri)

Compatibilă cu tractorul propus.

Garanție: 12 luni.

7

16
70

00
00

-2

Cupă Buc. 1

Lungime: minim 900mm.

Lățime: minim 2000mm.

Înălțime: minim 650mm.

Compatibilă cu tractorul propus.

Garanție: 12 luni.

8

16
70

00
00

-2

Tocator 
lateral Buc 1

Lungime: minim 1900mm.

Supapă de reglare a vitezei de înclinare.

Protecție carter transmisie

Protecții frontale împotriva aruncării 
obiectelor

Diametrul tubului arborelui min 08 mm

Diametru de lucru ax minim 352 mm

Compatibilă cu tractorul propus.

Garanție: 12 luni.

Valoarea estimativă totală (lei) 1 340 208,00

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

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

ianuarie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație deschisăR
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare în JOUE)

NuR

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNŢ DE INTENŢIE
Nr. 01 din 09.01.2023

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Drochia

IDNO 1007601011445

Adresa Or. Drochia, 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 Donici Galina , tel. 025225406

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul 
liber, direct, total şi 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, to-
tal şi gratuit, o menţiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentaţia de atribuire)

SIA RSAP MTender

Tipul autorităţii contractante şi 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 prin-
cipal de activitate: promovarea intereselor și soluţiona-
rea problemelor populaţiei unităţii administrativ-terito-
riale.

 
 
Informaţii despre obiectul achiziţiei:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziţiei

Valoarea estimată, 
fără TVA 

1 45200000-9

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

1/buc

Lucrări de întreţinerea de ru-
tină a drumurilor, întreţinerea 
periodică şi reparaţii curente 
a drumurilor pietruite şi asfal-
tate, etc.

12091000.00

lei

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecţie

mailto:cancelardroc@mail.ru
http://drochia.md/
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II. Alte informaţii:

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de 
intenţie

Trimestrul I-IV

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informaţii relevante Nu sunt
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).

mailto:contestatii@ansc.md
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Anexa nr. 1

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 4 din 13 ianuarie 2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP.Institutul de Fitotehnie,,Porumbeni,

IDNO 1011600004805

Adresa r-n.Criuleni,s.Paşcani

Numărul de telefon/fax 022-24-55-71,069158711

Adresa de e-mail a autorității contractante ifporumbeni@rambler.ru

Pagina web oficială a autorității contractante

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Mistreț Andrei-069158711

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

ifporumbeni@rambler.ru
porumbeni.gov.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție Publică
Activitate Științifică.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură

lt
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 Denumire lotul 

24453000-
4 Produse de uz fitosanitar

5,5

130

80

60

200

340

180

40

70

80

80

50

5,0

Tribeniron-metil

Quizalofor-Pefil

Adjuvant

Dicamba

S-metaloclor

Mezotrion+Nicosulfiron

Glifosat

Alfa-cipermetrin

Flutriafol

Tritriconazol+piraclostrobin

Vopsia pe bază de polimer

Pendimetalin

2,4D(2ester etil hexilic + florasulam

600000

2 Total lotul 1320,5 600000

mailto:ifporumbeni@rambler.ru
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție DUAE

Oferta
Specificația de preț.
Specificația tehnică.
Garanția pentru ofertă
Certificat de înregistrare.
Certificat de calitate

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 12.01.2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunii Răzeni
IDNO 1007601006944
Adresa RM, raionul Ialoveni, s. Răzeni, str. Ștefan cel 

Mare şi Sfînt, 62
Numărul de telefon/fax 026874688/026874236
Adresa de e-mail ale autorității contractante razeniprimaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.razeni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Munteanu Serghei, 076709494, razenipri-

maria@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

Achizitii.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 44100000-1 Materiale de construcție, 
inclusiv servicii transport

Materiale de construcție şi articole 
conexe

1634800,00

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

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

Nu – V 

Da □

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

Nu – V 

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai scăzut preț
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II. Alte informații:

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

17.01.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu –V 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Achițiția materialelor de construcție se va des-

făşura în cadtrul licitației electronice

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 26 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45247130-0
Construcția apeductului 
zona nouă Dobrogea

1/caiet de 
sarcini

Construcția apeductului 
zona nouă Dobrogea

6 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.05.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 44114100-3 Procurarea betonului 1/caiet de 
sarcini

Procurarea betonului
800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 23 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

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 45231300-8
Construcție canalizare 
sector nou s.Dobrogea

1/caiet de 
sarcini

Construcție canalizare sector 
nou s.Dobrogea

4 800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

 

mailto:contabilitateasingera@mail.ru


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

39

II. Alte informații:

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

01.04.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 21 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 fieca-

re lot în parte)

1 45231300-8
Construcția canalizare 
Sîngera, Dobrogea, Revaca

1/caiet de 
sarcini

Construcția canalizare 
Sîngera, Dobrogea, Revaca

12 500 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45200000-9
Lucrări de construcție-intrarea 
în or. Sîngera (str.31 August)

1/caiet de 
sarcini

Lucrări de construcție-intrarea în 
or. Sîngera (str.31 August)

2 800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

12.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 10 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45200000-9
Constructia stațiilor de 
așteptare/amenajarea 
terenului din preajmă

1/caiet de 
sarcini

Constructia stațiilor de 
a ș t e p t a r e / a m e n a j a r e a 
terenului din preajmă

800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

12.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr. 18 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1
Construcție curte gimnaziul 68 
s.Dobrogea 

1/caiet de 
sarcini

Construcție curte gimnaziul 
68 s.Dobrogea 

1 600 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 20 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45214100-1
Construcția gradinița or. 
Sîngera, finisare lucrări

1/caiet de 
sarcini

Construcția gradinița or. 
Sîngera, finisare lucrări

4 800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 15din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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
Procurare inventar, materi-
ale grădinița Sîngera

1/caiet de 
sarcini

Procurare inventar, materi-
ale grădinița Sîngera

1 600 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

19.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 13 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45212130-6 Construcție parc Dobrogea 1/caiet de 
sarcini

Construcție parc Dobrogea
960 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

19.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 11 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45212600-2
Construcția pavilionelor şi 
amenajarea spațiilor verzi 
grădinița nouă Sîngera

1/caiet de 
sarcini

Construcția pavilionelor şi 
amenajarea spațiilor verzi 
grădinița nouă Sîngera

2 400 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

12.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

56

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

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 14200000-3 Procurarea pietrisului 1/caiet de 
sarcini

Procurarea pietrisului
800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 16 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

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 45200000-9
Reabilitarea curte gradinița 
214 s. Dobrogea

1/caiet de 
sarcini

Reabilitarea curte gradinița 
214 s. Dobrogea

2 400 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

19.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 19 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45233260-9
Construcție zona pietonală 
Sîngera

1/caiet de 
sarcini

Construcție zona pietonală 
Sîngera

2 400 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

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 42418000-9
Procurarea utilajului pentru 
întreținerea spațiilor verzi şi 
deszăpezire

1/caiet de 
sarcini

Procurarea utilajului pentru 
întreținerea spațiilor verzi şi 
deszăpezire

1 600 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

19.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 31700000-3
Procurarea tehnologiei, 
bucătărie, spălătorie gr. 
Sîngera

1/caiet de 
sarcini

Procurarea tehnologiei, 
bucătărie, spălătorie gr. 
Sîngera

2 400 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

12.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 24 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte)

1 45233142-6-8
Reparatia capitala a str.Miorița 1/caiet de 

sarcini
Reparatia capitala a str.Mio-
rița

2 400 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.04.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 22 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45233142-6
Reparatia capitala a str.Iș-
novăț

1/caiet de 
sarcini

Reparatia capitala a str.Ișno-
văț

3 200 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.04.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 25 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45233142-6-8
Reparatia capitala a str.Fîn-
tîna Schinului

1/caiet de 
sarcini

Reparatia capitala a str.Fîn-
tîna Schinului

2 400 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.04.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 17 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45233223-8
Reparatia capitala a str.
Chisinau

1/caiet de 
sarcini

Reparatia capitala a str.Chi-
sinau

2 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 98300000-6
Servicii mecanizate cu tehnica 
specializata

1/caiet de 
sarcini

Servicii mecanizate cu tehnica 
specializata

800 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

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 90900000-6

Servicii de salubrizare/amena-
jare a teritoriului or.Sîngera, 
s.Revaca, s.Dobrogea pentru 
perioada anului 2023, evac-
uarea deșeurilor menajere 
institutiilor subordonate APL

1/caiet de 
sarcini

Servicii de salubrizare/amena-
jare a teritoriului or.Sîngera, 
s.Revaca, s.Dobrogea pentru 
perioada anului 2023, evac-
uarea deșeurilor menajere in-
stitutiilor subordonate APL

1 100 000,00

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

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21035903/
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II. Alte informații:

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

12.01.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 27 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45453000-7
Reparația capital clădiri 
publice

1/caiet de 
sarcini

Reparația capital clădiri 
publice

2 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.05.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 8 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45233223-8
Reparația capital a str. Viilor, 
str. Aerogării, stație termi-
nus str. Orhei

1/caiet de 
sarcini

Reparația capital a str. Viilor, 
str. Aerogării, stație termi-
nus str. Orhei străzilor

3 200 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

12.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

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 15800000-6 Produse alimentare 1/caiet de 
sarcini

Produse alimentare
900 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

22.01.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7 din 10.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45233223-8
Plombarea/întreținerea 
străzilor

1/caiet de 
sarcini

P l o m b a r e a / î n t r e ț i n e r e a 
străzilor

2 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.02.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din_________2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
şi reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chişinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 14212120-7
Piatră spartă de cal-

car 17 000 tn

Piatră spartă de calcar 32/63

Piatră spartă de calcar 16/31,5

Piatră spartă de calcar 8/16

8 000 000

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

87

II. Alte informații:

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

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din_________2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Întreprindere municipală, întreținerea 
şi reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chişinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 34992100-8
Indicatoare rutiere, 

limitatoare de viteză, 
deliniator

6865 buc.

Indicatoare rutiere

limitatoare de viteză

deliniator

5 000 000

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

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

Nu x

Da □

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

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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II. Alte informații:

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

Trimestrul I-II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu x

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 17 din 12.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Sîngera
IDNO 1007601010596
Adresa mun Chişinau, or.Singera str. 31 august nr.22
Numărul de telefon/fax 022 41-30-41/022 41-30-68
Adresa de e-mail ale autorității contractante contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Singera.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Rusu Cristina, 067431310

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

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

Singera.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

APL

 
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 45233223-8
Reparatia capitala a str.
Chisinau

1/caiet de 
sarcini

Reparatia capitala a str.Chi-
sinau

2 000 000,00

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

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

Nu □

Da □

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 pret

mailto:contabilitateasingera@mail.ru
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II. Alte informații:

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

01.03.2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 12.01.2023 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Otaci
IDNO 1007601008144
Adresa r-nul Ocnița, or. Otaci, str. V. Gaiciuc, 18
Numărul de telefon/fax 0271 (79-133)
Adresa de e-mail a autorității contractante primotaci@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante otaci.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

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

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

documentația de atribuire va fi anexată în ca-
drul procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

APL

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 16700000-2

Procurarea tehnicii 
multifuncționale 

pentru întreținerea 
drumurilor și spații-

lor verzi

1 buc

Procurarea tractorului și echipa-
mentului multifuncțional pentru 
întreținerea drumurilor și spații-
lor verzi (remorcă basculantă, pe-
rie rotativă comunală, tocator de 
crengi cu disc, cositoare tip rotor, 
lamă comunală)

952833,34

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

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

Nu X

Da □

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

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate 

documentele stabilite conform prevederilor 
Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
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Alte informații:

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

ianuarie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

Nu X

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din  13.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sîngereii Noi, rl Sîngerei

IDNO 1007601002326

Adresa MD 6238 rl Sîngerei, s. Sîngereii Noi str. Biruinței, 7

Numărul de telefon/fax 0 262 73 371

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

Adresa de internet ale autorității contractante singereiinoi.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Guțu Galina

Tel. 067722210

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

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

singereinoi@gmail.com

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

 
 
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 fieca-

re lot în parte)

1 16700000-2
Tractor multifuncțional 
şi utilaje în cadrul proiec-
tului „Spații mai verzi şi 
drumuri mai sigure pen-
tru Sîngereii Noi”

buc.

Lotul nr.1 

„ Tractor multifuncțional şi utilaje în 
cadrul proiectului „Spații mai verzi şi 
drumuri mai sigure pentru Sîngereii 
Noi”

1 945 000,00

Valoarea estimativă totală 1 945 000,00

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

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

	Nu 

Da □

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
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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-aprilie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

	Nu 

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 09.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Ghelauza
IDNO 1008601000503 
Adresa s. Ghelauza, r-nul Straseni
 Numărul de telefon/fax 067117929 
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.ghelauza@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nicoleta Malai
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

Platforma ,,achizitii.md”

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activi-
tate

Autoritate publică de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Co
d 

CP
V Denumi-

rea bunu-
rilor/ ser-

viciilor

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde 

de referință

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fie-
care lot în 

parte)

Lotul 1

1.

16
70

00
00

-2

Tractor Buc. 1

Tractor nou, anul fabricației 2022-2023.
Putere motor: minim 90 CP – maxim 100 CP, 4 cilindri 
şi o capacitate de minim 3800-4200 cc.
Unghi de bracaj: 52-58 
Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R
Greutate standart: de min 3000 kg.
Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică.
Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg.
Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min.
Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000)
Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.
Comandă exterioară la sistemul de suspendare.
Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți.
Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ştergător 
parbriz spate şi față, încălzire şi ventilație, girofar.
Cuplare 4WD mecanică.
Garanție min. 12 luni.

2

16
70

00
00

-2

Încărcător 
frontal Buc. 1

Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. 
Înălțime minimă de ridicare 3600mm. 
Capacitate de încărcare minim 1000 kg. 
Sistem de echilibrare a ataşamentelor
Cadru EURO
Sistem de control al joystick-ului.
Dotat cu distribuitor hidraulic.
Adaptor de demontare-montare a ataşamentului 
rapid.
Compatibilă cu tractorul propus.
Garanție: 12 luni.
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3
16

70
00

00
-2

Cupă Buc. 1

Lungime: minim 900mm.
Lățime: minim 2000mm.
Înălțime: minim 650mm.
Compatibilă cu tractorul propus.
Garanție: 12 luni.

4

16
70

00
00

-2

Remorcă Buc. 1

Remorccă cu două axe, cu posibilitatea de descăr-
care în 3 laturi, garda de la sol minim 300mm.
Sistem de frânare hydraulic.
Viteza de deplasare 30-35km/oră.
Lungime 4000-4500mm
Lățime 2000-2200mm
Înălțime 500-1000mm.
Capacitate încărcare 5000 kg.
Cu obloane de extensie.
Compatibilă cu tractorul propus.
Garanție: 12 luni.

5

16
70

00
00

-2

Tocător
lateral Buc. 1

Lungime: minim 1900mm.
Supapă de reglare a vitezei de înclinare.
Protecție carter transmisie
Protecții frontale împotriva aruncării obiectelor
Diametrul tubului arborelui min 08 mm
Diametru de lucru ax minim 352 mm
Compatibilă cu tractorul propus.
Garanție: 12 luni.

6

16
70

00
00

-2

Lamă uni-
versală Buc. 1

Lățime minima de lucru: 2100 mm – 2250 mm
Lățime miximă de lucru: 2300 mm – 2500 mm
Înălțime: 750mm-800 mm
Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri)
Compatibilă cu tractorul propus.
Garanție: 12 luni.

7

16
70

00
00

-2

Cositoare Buc. 1

Cositoare lateral cu 2 tobe, lățime de lucru min-
im:1,5-1,7 m.. 
Compatibilă cu tractorul propus.
Garanție: 12 luni.

8

16
70

00
00

-2

Perie co-
munală Buc. 1

Lungime 2000-2100 mm
Lățime 2300-2400 mm
Înălțime 1600-1700 mm.
Unghi minim de întoarcere +/-30
Greutatea  (fără căuş, fără rezervor): minim 250 kg
Greutatea  (cu căuş, cu rezervor): minim 950  kg
Lățimea arborelui periei: minim 1500 mm
Diametrul discului periei: minim 500 mm
Volumul rezervorului pentru apă: 250-350 litri
Volumul coşului de gunoi: 150-250 litri
Compatibilă cu tractorul propus.
Garanție: 12 luni.

Valoarea estimativă totală(lei) 1 340 208,0

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

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

Nu R

Da □

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

Nu R

Da □

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

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

ianuarie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație deschisăR
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului(Numai în cazul anunțurilor transmise spre pu-
blicare în JOUE)

NuR

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă 

pentru anul 2023

Din 13.01.2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

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

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

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortope-
dice conform necesităților IMSP Institutul de Medici-
nă Urgentă pentru anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea Unitatea de 

măsura

Cantit

atea

Specificația tehnică deplină solicitată de autorita-
tea contractantă

Valoarea 
estimativă

1 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mici  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard 
si cu compresie 
de 3,5 mm şi 4,0 
mm  

Șurub spongios 
cap hexagonal, 
autotarodant diam. 
4,0mm filet total

Bucată 550 Lungimea-24-60 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare şurub; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de 
implante după dimensiuni, la necesitatea in-
stituției, în caz de adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință spe-
cializate a producătorului şi/sau la sediul benefi-
ciarului final pentru produsele care nu au fost fo-
losite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

24750

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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1 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mici  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard 
si cu compresie 
de 3,5 mm şi 4,0 
mm  

Placă 1/3 tubulară, 
pentru şuruburi cu 
diam. 3,5mm 6 - 10 
orificii

Bucată 250  Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schim-
bul  de implante după dimensiuni, la necesi-
tatea instituției, în caz de adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate a pro-
ducătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloag-
ele producătorilor.

35000

1 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mici  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard 
si cu compresie 
de 3,5 mm şi 4,0 
mm  

Placa reconstructivă 
pentru şurub 3,5 
mm 6 - 10 orificii

bucată 150 Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schim-
bul  de implante după dimensiuni, la necesi-
tatea instituției, în caz de adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate a 
producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru pro-
dusele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună 
de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, partici-
panții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

45000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Șurub cortical 
blocat, autotarodant 
diam. 2,7mm

Bucată 500 Lungimea- 14-50 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schim-
bul  de implante după dimensiuni, la necesi-
tatea instituției, în caz de adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate a 
producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru pro-
dusele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună 
de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, par-
ticipanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

45000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Șurub cortical 
blocat, autotarodant 
diam. 3,5mm

Bucată 2500 Lungimea-14-50 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate 
din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, 
participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj 
de aplicare şi cataloagele producătorilor.

225000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Șurub spongios 
blocat, autotarodant 
diam. 3,5mm

Bucată 800 Lungimea- 14-60 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate 
din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloag-
ele producătorilor.

104000



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

101

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placă 1/3 tubulară 
cu stabilitate un-
ghiulara, pentru 
şuruburi cu diam. 3,5 
mm 8 - 14 orificii

Bucată 20 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

7000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placa reconstructivă 
cu stabilitate unghi-
ulara pentru şurub 
3,5  mm 8 - 14 orificii

Bucată 30 Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

21000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placa pentru clavic-
ula anatomica cu 
stabilitate unghi-
ulara pentru şurub 
3,5  mm 8 - 12 orifi-
cii, varianta stinga/
dreapta

Bucată 40 Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

28000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placa pentru clavicu-
la anatomica pentru 
portiunea acromiala  
cu stabilitate unghi-
ulara pentru şurub 
2,7/3,5  mm  5 orificii 
metafizare 4 -9 orifi-
cii diafizare, varianta 
stinga/dreapta

Bucată 10 Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

7000
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2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placa directionata 
humerus proxi-
mal cu stabilitate 
unghiulara si com-
presie dinamica, 
pentru surub diam. 
3.5mm cu 9 orificii 
metafizare si 3- 8 
orificii diafizare

Bucată 60  
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

96000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placă pentru paleta 
humerala pentru 
coloana  mediala, 
latimea 11mm, 
grosimea 2,5mm 
l, cu stabilitate 
unghiulara si com-
presie dinamica, 
pentru surub diam. 
2.7/3.5mm, 3-4 
orificii metafizare, 
5-8 orificii diafizare, 
dreapta/stinga

Bucată 20 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

10000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placă pentru paleta 
humerala pentru 
coloana  laterală, 
latimea 11mm, 
grosimea 2,5mm 
l, cu stabilitate 
unghiulara si com-
presie dinamica, 
pentru surub diam. 
2.7/3.5mm, 3-5 
orificii metafizare, 
5-10 orificii diafizare, 
dreapta/stinga

Bucată 20 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

10000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placa pentru olec-
ranon cu stabilitate 
unghiulara si com-
presie dinamica, 
pentru surub diam. 
3.5mm, 4-8 orificii 
diafizare, dreapta/
stinga

Bucată 30 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

39000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placa volara radius 
distal, cu stabilitate 
unghiulara si com-
presie dinamica, 
pentru surub diam. 
2.7mm, 6-8 orificii 
metafizare, 3-6 
orificii diafizare, 
dreapta/stinga

Bucată 30 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

15000
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2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placa laterala fibula 
distala cu stabilitate 
unghiulara si com-
presie dinamica, 
pentru surub diam. 
2.7/3.5mm, 5 orificii 
metafizare,4-10 
orificii diafizare, 
dreapta/stinga

Bucată 15 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

15000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placă Blocată Tibi-
ală Distală Medială 
cu  8-14  orificii de 
blocaj în partea 
diafizară pentru 
suruburi de 3,5mm 
diametru şi 7 orificii 
in partea metafizara 
pentru şuruburi 
3,5 mm diamet-
ru. Latimea partii 
diafizare 11mm., 
grosimea 3,7 mm. 
Variantele stinga/
dreapta

Bucată 40 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

56000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placă  Blocată Tibie 
Distală Antero - Lat-
erală cu  8 - 14 orificii 
diafizare, gosimea 
3,7mm.  Pentru 
şuruburi 3,5 si 4,0 
mm diametru

Bucată 30  Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

42000

2 Set osteosinteza 
placi cu stabili-
tate unghiulara 
pentru frag-
mente mici  

Placă Blocată Cal-
caneu cu lungimi 
cuprinse între  60 
mm - 65  mm, cu  
variante anatomice 
pentru stînga/dreap-
ta grosime 1,5mm.

Bucată 30 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

30000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Șurub cortical 
cap hexagonal, 
autotarodant diam. 
4,5 mm

Bucată 3000 Lungimea-20-60 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

165000
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3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Șurub spongios 
cap hexagonal, 
autotarodant diam. 
6,5 mm, filet partial 
32mm

Bucată 150 Lungimea-40-80mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

9000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Broşa diametru 2,0 
mm, lungimea 400 
mm

Bucată 1000  Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

20000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Șurub cortical 
blocat, autotarodant 
diam. 5,0 mm

Bucată 1500 Lungimea-20-80 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

135000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Șurub spongios 
blocat, autotarodant 
diam. 5,5mm filet 
partial

Bucată 300 Lungimea-50-80 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea 
obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prez-
enta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloage-
le producătorilor.

39000
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3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Șurub spongios 
blocat, autotarodant 
diam. 5,5mm filet 
total

Bucată 400 Lungimea-50-80 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate 
din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, 
participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj 
de aplicare şi cataloagele producătorilor.

52000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Placa directionata 
laterala femur dis-
tal cu stabilitate 
unghiulara si com-
presie dinamica 
de 5.0/5.5 mm,  7 
orificii metafizare, 
8-14 orificii diafizare, 
dreapta/stinga

Bucată 50 Material: Inox. Nesteril - fara termen de valabilitate 
- - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 
mm; 
- Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale 
convenţionale de 4,5 mm; 
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor 
de os; 
- Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi 
introdusă miniinvaziv; 
- Placa să fie cu contact limitat; 
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); 
- Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie); 
- Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine 
definite în trusă; 
- Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica 
stanga/dreapta; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, 
participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj 
de aplicare şi cataloagele producătorilor.

70000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Placa laterala tibie 
proximala cu stabil-
itate unghiulara si 
compresie dinamica 
de 5.0/5.5 mm, 5-14 
orificii, dreapta/
stinga

Bucată 40  Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox Nest-
eril - fara termen de valabilitate 
- Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 
5,0 mm; 
- Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor 
corticale convenţionale de 4,5 mm; 
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia frag-
mentelor de os; 
- Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a 
putea fi introdusă miniinvaziv; 
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; 
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tap-
ping); 
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție şi ochire 
pentru burghiu şi cu burghie; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

56000
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3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Placă Blocată Me-
dială Proximală de 
Tibie cu, cu  5-10 or-
ificii meta-diafizare, 
variante anatomice 
pentru stînga/dreap-
ta, grosimea 3.0 mm 
pentru suruburi 5,0 
mm

Bucată 30   Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - 
fara termen de valabilitate 
- Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 
mm; 
- Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale 
convenţionale de 4,5 mm; 
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor 
de os; 
- Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi 
introdusă miniinvaziv; 
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; 
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); 
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție şi ochire pentru 
burghiu şi cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice 
să fie confecţionate din inox; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractulu 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloag-
ele producătorilor.

42000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Placă Blocată Me-
dială Proximală de 
Tibie cu, cu  5-10 or-
ificii meta-diafizare, 
variante anatomice 
pentru stînga/dreap-
ta, grosimea 3.0 mm 
pentru suruburi 3,5 
mm

Bucată 20   Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox. Nesteril - 
fara termen de valabilitate 
- Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 
mm; 
- Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale 
convenţionale de 3,5 mm; 
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor 
de os; 
- Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi 
introdusă miniinvaziv; 
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; 
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); 
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție şi ochire pentru 
burghiu şi cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice 
să fie confecţionate din inox; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloag-
ele producătorilor.

28000

3 Set standart 
pentru osteosin-
teza fragmente 
mari  conține 
implanturi şi 
instrumentele 
aferente nece-
sare pentru 
osteosinteza cu 
placi standard, si 
cu placi blocate 
cu compresie, 
şuruburi de 4,5 
mm şi 5,0 mm  

Placa posterioara 
tibie proximala cu 
stabilitate unghi-
ulara si compresie 
dinamica de 3,5 mm, 
3-5 orificii, dreapta/
stinga. 

Bucată 20  Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox . Nesteril - 
fara termen de valabilitate 
- Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 
mm; 
- Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale 
convenţionale de 4,5 mm; 
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor 
de os; 
- Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi 
introdusă miniinvaziv; 
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; 
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); 
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție şi ochire pentru 
burghiu şi cu burghie; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloag-
ele producătorilor.

28000
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4 Sistem de oste-
osinteză fixator 
DHS/DCS

Piesă (placă) DHS 
cu unghi  135, 3 - 6 
orificii

Bucată 250 - Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

250000

4 Sistem de oste-
osinteză fixator 
DHS/DCS

Piesă (placa) DCS cu 
unghi de 95, cu 8 - 
14 orificii

Bucată 70  Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

84000

4 Sistem de oste-
osinteză fixator 
DHS/DCS

Şurub de 
compresiune 
inclus si surub de 
compactare cu 
lungimi cuprinse 
între 60 mm şi 120 
mm 

Bucată 320  Implanturile traumatologo ortopedice să fie con-
fecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instruirea specialiştilor în centre de referință special-
izate a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului 
final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, 
în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de apli-
care şi cataloagele producătorilor.

160000

4 Sistem de oste-
osinteză fixator 
DHS/DCS

Set de instrumentar 
(livrat în custodie)

Bucată 3  Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie 
livrat (în custodie)  în seturi comune de instrumentar 
cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi 
instrumentariul să aibă acelaşi producător; 
-  Atît setul de instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS 
să aibă marcajul producătorului; 
-  Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz 
de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a 
setului să fie reamplasat; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

0



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

108

5 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
retrograda, 
canulată

Tija FEMUR Bucată 10 Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 3800,0mm,  
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau 
pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei 
centromedulare. 
- Tija să fie canulată  cu design, care să permită 
implantarea  fără alezaj; 
-  să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea 
condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm 
sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare 
– obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină 
sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); 
- Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen 
de valabilitate 
- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru 
zăvorîre orizontală,  si 2 gauri pentru zavorire in plan 
sagital, dintre care una ovală pentru compactare; 
- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment 
de 5 mm; 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de 
instrumente în custodie, componentele pieselor de 
instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă 
marcajul producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu 
reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi 
pentru cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 
la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon 
pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de 
introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă-cadru; 
- Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de 
zăvorăre de diametru 5,0 mm; 
- Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self 
tapping); 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

25900

5 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
retrograda, 
canulată

Surub 6,5 mm 
zavorire distala titan

Bucată 30 L 60,0-75,0 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support 
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
-  Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în 
custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă 
poziţii bine definite în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi 
cataloagele producătorilor.

25530
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5 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
retrograda, 
canulată

Surub 5,0 mm 
zavorire proximala 
titan

Bucată 20 L 40,0-50,,0 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a 
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
-  Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în custodie, 
componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite 
în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate a 
producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele 
producătorilor.

17020

6 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
reconstructiva, 
canulată

Tija FEMUR Bucată 100 Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta 
stînga/dreapta 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support 
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
- Tija să fie canulată  cu design, care să permită introducerea 
prin virful marelui trohanter si implantarea  fără alezaj; 
- Să poată fi introdusă  anterograd variantă standart (să 
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi 
introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită 
zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 
6,5 mm în colul femural) 
- Variantă anatomică stînga/dreapta  colorate diferit cu 
posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; 
- Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre 
orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; 
- Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un 
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; 
- Să prezinte şurub  de compresiune; 
- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 
mm; 
- Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei 
pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; 
- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi 
să prezinte o gaură ovală de dinamizare; 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în 
custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă 
poziţii bine definite în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu 
reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru 
cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 
12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru 
schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă-cadru; 
- Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de 
diametru 5,0 mm; 
- Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi 
cataloagele producătorilor.

259000
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6 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
reconstructiva, 
canulată

Surub reconstructiv 
6,4 mm zavorire 
proximala titan

Bucată 50 L 80,0-105,0 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau 
pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei 
centromedulare. 
-  Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen 
de valabilitate 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de 
instrumente în custodie, componentele pieselor de 
instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă 
marcajul producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală 
cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi 
pentru cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 
la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon 
pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de 
introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă-cadru; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

42550

6 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
reconstructiva, 
canulată

Surub  diametru  5 
mm pentru zavorire 
proximala  titan

Bucată 75 L 60-65 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau 
pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei 
centromedulare. 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de 
instrumente în custodie, componentele pieselor de 
instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă 
marcajul producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală 
cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi 
pentru cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de 
la 8 la 12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon 
pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de 
introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă-cadru; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

23325
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6 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
reconstructiva, 
canulată

Surub  diametru 5 
mm pentru zavorire 
distala  titan

Bucată 200 L 40 - 65 mm Titan Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support 
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în 
custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă 
poziţii bine definite în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu 
reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru 
cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 
12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru 
schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă-cadru; 
-  Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi 
cataloagele producătorilor.

62200

7 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
pentru femur 
proximal, 
canulată tip PFN

PFN 130 grade titan, 
varianta stinga/
dreapta

Bucată 100 Diametrul 10,0-11,0mm. Lungimea 240mm-380mm. Varianta 
stînga/dreapta 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support 
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
- Tija să fie canulată  cu design, care să permită implantarea 
fără alezaj; 
-  Variantă anatomică stînga/dreapta  colorate diferit cu 
posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; 
- Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un 
unghi de 130º   faţă de axa tijei centromedulare; 
- Să prezinte şurub  de compresiune; 
- Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei 
pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în 
custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă 
poziţii bine definite în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu 
reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru 
cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 
12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru 
schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă-cadru; 
- Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de 
diametru 5,0 mm; 
- Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi 
cataloagele producătorilor. 

235500
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7 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
pentru femur 
proximal, 
canulată tip PFN

Surub 5.0 mm 
zavorire distala titan

Bucată 200 marimea 40- 46 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a 
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
-  Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în custodie, 
componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite 
în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît 
pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi 
pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea 
ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea 
joncţiunii tijă-cadru; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate a 
producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele 
producătorilor.

20200

7 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
pentru femur 
proximal, 
canulată tip PFN

Surub   canulat 
11.0 mm, zavorire 
proximala titan

Bucată 100 marimea 95-110 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a 
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
-  Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în custodie, 
componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite 
în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît 
pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi 
pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea 
ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea 
joncţiunii tijă-cadru; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate a 
producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele 
producătorilor.

90500

7 Tijă 
Centromedulară 
femurală 
blocată, 
anatomica, 
pentru femur 
proximal, 
canulată tip PFN

 Surub   canulat 
6.0 mm, zavorire 
proximala titan

Bucată 100 marimea 90-105 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a 
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
- Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate 
-  Fixatoarele să fie livrate cu două seturi  de instrumente în custodie, 
componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite 
în trusă; 
- Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; 
- Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît 
pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm şi 
pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea 
ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; 
- Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea 
joncţiunii tijă-cadru; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate a 
producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele 
care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație 
vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele 
producătorilor.

85100
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8 Tijă 
Centramedulară 
de Tibie Zăvorîtă 
Canulată de 
Reconstrucție

Tija TIBIA Bucată 100 Diametrul 9,0-10,0mm. Lungimea 280mm-380mm. 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support 
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design 
care  să permită implantarea fără alezaj ; 
- Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru 
reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în 
partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 45 
(grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru  4,5 
mm şi 5,0 mm) ; 
- Material  titan Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Să prezinte şurub de compresie care să realizeze 
compactarea în focar; 
- Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 
mm ; 
- Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi 
în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; 
- Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei 
pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile 
de blocaj să fie filetate ; 
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea distală în 4 planuri (sagital, 
frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; 
- Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; 
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), 
componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine 
definite în trusă ; 
- Instrumentarul  şi tijele să fie de acelaşi producător ; 
- Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu 
reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 
12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă – cadru; 
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi 
cataloagele producătorilor.

244000

8 Tijă 
Centramedulară 
de Tibie Zăvorîtă 
Canulată de 
Reconstrucție

Surub   4,5-5,0 mm, 
zavorire titan

Bucată 400 marimea 30- 50 mm 
- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support 
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. 
-  Material  titan Nesteril - fara termen de valabilitate 
-  Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de instrumentar (în custodie), 
componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine 
definite în trusă ; 
- Instrumentarul  şi tijele să fie de acelaşi producător ; 
- Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă marcajul 
producătorului; 
- Instrumentarul să conţină elemente de ochire distală cu 
reglaj fin pentru găurile din toate planurile ; 
- Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 
12mm şi pasul de 5mm. 
- Instrumentarul să conţină elemente care să permită 
identificarea joncţiunii tijă – cadru; 
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi 
cataloagele producătorilor.

124400
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9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Șurub  spongios 
canulat semifiletat, 
cap hexagonal, 
autotarodant, 
material titan 
diametrul 6,5 mm, 
lungimea filetului 
32 mm, lungimea 
şuruburilor 70 - 115 
mm - cu pasul de 5 
mm

Bucată 50 Lungimea-70 - 115 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare şurub; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare 
şi cataloagele producătorilor.

75000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Șurub  spongios 
canulat complet 
filetat, cap 
hexagonal, 
autotarodant, 
material titan 
diametrul 6,5 
mm, lungimea 
şuruburilor 70 - 115 
mm - cu pasul de 5 
mm

Bucată 40 Lungimea-70 - 115 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare şurub; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare 
şi cataloagele producătorilor.

60000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Piuliță pentru 
şuruburi diametrul 
6,5 mm, material 
titan

Bucată 90 Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate 
din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare şurub; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare 
şi cataloagele producătorilor.

13500

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Șurub  spongios 
canulat semifiletat, 
cap hexagonal, 
autotarodant, 
material titan, 
diametrul 4,5 
mm, lungimea 
şuruburilor 40 - 70 
mm - cu pasul de 5 
mm

Bucată 20  Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate 
din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare şurub; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante după 
dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a 
contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi 
cataloagele producătorilor.

30000
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9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Șurub spongios 
canulat complet 
filetat, cap 
hexagonal, 
autotarodant, 
material titan, 
diametrul 4,5 
mm, lungimea 
şuruburilor 40 - 70 
mm - cu pasul de 5 
mm

Bucată 20 Lungimea-40 - 70 mm 
- Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din titan;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare şurub; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare 
şi cataloagele producătorilor.

30000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Piuliță pentru 
şuruburi diametrul 
4,5 mm, material 
titan

Bucată 40 Lungimea-40 - 70 mmImplanturile traumatologo 
ortopedice să fie confecţionate din titan;Nesteril - fara 
termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare şurub; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o 
lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la 
licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare 
şi cataloagele producătorilor.

6000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Placa blocata curba 
pentru simfiza 
pubiană, pentru 
şurub 3,5 mm, 4 - 6 
orificii, material inox

Bucată 20 Lungimea-40 - 70 mmImplanturile traumatologo 
ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara 
termen de valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință specializate 
a producătorului şi/sau la sediul beneficiarului final pentru 
produsele care nu au fost folosite anterior, în termen 
de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a 
ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de 
fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor.

7000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Placa reconstructivă 
blocată dreaptă  
pentru şurub 3,5  
mm, 4 - 14 orificii, 
material inox

Bucată 40 Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- 
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

20000
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9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Placă blocata 
reconstructivă 
curbă bazin, pentru 
şuruburi diametrul 
3,5 mm, 10-16 
orificii, material inox.

Bucată 40 Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- 
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

24000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Placă acetabulara 
pentru osteosinteza 
peretelui posterior 
acetabulara, dreapta 
si stinga, material 
inox

Bucată 20 Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- 
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

24000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Placă ischio-
acetabulara pentru 
osteosinteza 
peretelui posterior 
acetabulara, dreapta 
si stinga, material 
inox

Bucată 20 Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- 
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

24000

9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

Placă reconstructivă 
suprapectineală 
acetabulară , 3,5mm, 
dreapta şi stinga, 
material inox

Bucată 20 Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- 
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

24000
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9 Fixatoare 
pentru fracturile 
bazinului

 Placă pelvina 
reconstructivă 
blocata  in J dreapta 
si stinga, 3,5mm, 10 
- 12  gauri,  material 
inox

Bucată 20 Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de 
valabilitate 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- 
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

20000

10 Fixatoare  
externe

Schanz Screws, self-
drilling 200 mm., 
diam. 4,0mm.

Bucată 50  Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

4000

10 Fixatoare  
externe

Schanz Screws, self-
drilling 250 mm., 
diam. 5,0mm.

Bucată 700  Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

56000

10 Fixatoare  
externe

Schanz Screws, self-
drilling 250 mm., 
diam. 6,5mm.

Bucată 200  Implanturile traumatologo ortopedice să fie 
confecţionate din inox; 
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

16000
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10 Fixatoare  
externe

Bara externă diam 
8, lungime 100 - 300 
mm

Bucată 20  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare bara; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

2800

10 Fixatoare  
externe

Bara externă diam11, 
lungime 100 - 400 
mm

Bucată 300  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare bara; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

42000

10 Fixatoare  
externe

Lacata cu autofixare 
laterala prin clic bara 
diam. 8 - fisa 3,0 mm.

Bucată 50  
- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

17500

10 Fixatoare  
externe

Lacata cu autofixare 
laterala prin clic bara 
diam. 8 - fisa 4,0 mm.

Bucată 50 - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

17500
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10 Fixatoare  
externe

Lacata cu autofixare 
laterala prin clic bara 
diam.11 - fisa 6,5 
mm.

Bucată 200  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

70000

10 Fixatoare  
externe

Lacata cu autofixare 
laterala prin clic 
bara-bara diam.8mm

Bucată 10  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

5300

10 Fixatoare  
externe

Lacata cu autofixare 
laterala prin 
clic bara-bara 
diam.11mm

Bucată 150  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

79500

11 Fixatoare pentru 
fracturile de cot 

Placa L 2,7 mm 
TI (Left/ Right ) 
radius proximal, cu 
stabilitate angulara - 
4 orificii diafizare 

Bucată 10  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

20000
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11 Fixatoare pentru 
fracturile de cot 

Ancore pentru 
suturi de 3,5 mm 
,sututa incarcata din 
polietilena 2-0 

Bucată 5  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

25000

11 Fixatoare pentru 
fracturile de cot 

Suruburi cu 
stabilitate 2,7 mm TI

Bucată 70  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

7000

11 Fixatoare pentru 
fracturile de cot 

Surub Herbert 
canulat 3.0 mm TI 
L14-20mm

Bucată 10  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

10000

11 Fixatoare pentru 
fracturile de cot 

Placa in T 2,7mm TI, 
radius proximal  cu 
stabilitate angulara - 
4 orificii diafizare 

Bucată 5  Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; 
- Fiecare lot  să fie produs de un singur producător; 
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul  de implante 
după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de 
adjudecare a contractului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 
altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare  
- Instruirea specialiştilor în centre de referință 
specializate a producătorului şi/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 
- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții 
la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de 
aplicare şi cataloagele producătorilor.

10000
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică şi financiară;

capacitatea tehnică şi/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

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

Trimestru  I - 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

122

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 04 din  13 ianuarie 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizi-

tii@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, lei 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
45233142-6

Lucrări de reparaţie 
a  drumului L530 de 

acces spre 

s. Tălăiești

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de reparaţie a  drumului 
L530 de acces spre 

s. Tălăiești

2 000 000

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 
 

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

februarie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din  13 ianuarie 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti

IDNO 1010601000070

Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138

Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58

Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md

Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizitii@gmail.
com

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

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate

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

Nu se aplica

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1
45233141-9

Lucrări de întreţinere si 
reparatie curenta a dru-
murilor  locale de acces 

(pe timp de vară)

Conform 
caietului de 

sarcini

Lucrări de întreţinere si reparatie 
curenta a drumurilor  locale de acces 
(pe timp de vară)

2 800 000

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat 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 admi-
nistrative

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 Factori de evaluare:

Cel mai bun raport calitate-preț

Prețul ofertei – 80 puncte;

Experiența în domeniu, min. 3 ani - 10 puncte;

Capacitatea tehnică (minimum 

2 autogreidere, 2 buldoescavatoare, 

2 autobasculante proprii nu închiriate)- 10 p.

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

februarie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

126

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din  13 ianuarie 2023

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hînceşti
IDNO 1010601000070
Adresa mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 138
Numărul de telefon/fax 0 269 2-20-39, 0 269 2-20-58
Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliul@hincesti.md
Pagina web oficială a autorității contractante w.w.w. hincesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Lupașcu Simion, 068101202, hincesti.achizi-

tii@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de 
atribuire

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

SIA RSAP

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de acti-
vitate

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

Nu se aplica

 
Informații despre obiectul achiziției:

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

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, lei 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1
45233142-6 Lucrări de reparaţie a  dru-

mului R33 de acces spre 
s.Boghiceni

Conform caie-
tului de sarcini

Lucrări de reparaţie a  drumului R33 de ac-
ces spre s.Boghiceni 2 000 000

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

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

Nu □

Da +

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

Nu +

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

Prețul cel mai scăzut 

 

mailto:consiliul@hincesti.md
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Alte informații:

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

februarie 2023

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Nu se aplica

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

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

Nu +

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.06 din 26.12.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Orhei
Localitate mun.Orhei
IDNO 1007601005523
Adresa bd.M.Eminescu, 2
Număr de telefon/fax 0235/22058,22650, 0235/20662
E-mail cr_orhei@yahoo.com
Adresa de internet www.or.md
Persoana de contact Chicuş Alesea, 0235/20389; achizitiicro@gmail.com
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

AAPL nivelul II

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri v        
Servicii  □     
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1670827558146

Data publicării: 12.12.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21069479/
lot/11617718/

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: achizitii.md

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670827558146
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 11 din 20.12.2022 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)

Simonov Dumitru, dumitru.simonov@lukoil.md, 0-22-
22-08-28, 0-22-21-12-25

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da v        Nu  □     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu v     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Produse petroliere 09132000-3 21000 nr.135 din 
23.12.2022 508410,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01.23 din 26 decembrie 2022 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Sănătății
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601000791
Adresa Str. V. Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 26 88 41
E-mail anna.crani@ms.gov.md
Adresa de internet www.ms.gov.md
Persoana de contact Anna Crani
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Organul central de specialitate al administraţiei publice 
care asigură realizarea politicii guvernamentale în do-
meniul ocrotirii sănătății.

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/ acor-
dului-cadru

Servicii       

Obiectul de achiziție Servicii de curățenie pentru anul 2023. 
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1668423493502

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1668423493502?tab=cans
Data publicării: 14 nov 2022, 12:56

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

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: ---
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01.23 din 02.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumire IGIENA COMPANY S.R.L. 
IDNO 1008600047749
Date de contact 

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

mun. Chişinău, sec. Centru, str. Acad. Natalia Gheor-
ghiu, 30, ap.(of.) 261, a.botnariuc@igienacleaning.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da √    
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu √      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu √      

 
Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de curățenie pentru anul 2023. 90910000-9 - Servi-
cii de curăţenie Serviciu 01/23 din 

26.12.2022 503.856,00 lei

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

3. Alte informații:

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

Nu √       

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

Nu √        
Data (datele) şi referința (referințele) publică-
rilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 23.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

Date cu privire la procedura de atribuire

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru Bunuri □

Obiectul de achiziție Produse petroliere – 2023

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1667544441673 / 21066733
Data pub-
licării 4 nov 2022, 8:54

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667544441673?tab=con-
tract-notice 

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

Nr. oferte primite

Total: 1 (unu)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 1 (unu)
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din ____.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS «LUKOIL-Moldova» SRL 
IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

MD-2012, mun.Chişinău, str.Columna, 92

Telefon/fax:   (022) 22-08-28 / 21-12-25 / 068-301-050

E – mail:   dumitru.simonov@lukoil.md  / alexandru.olaru@lukoil.md 

Web site:  www.lukoil.md 

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

Da □     Nu □

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667544441673
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667544441673?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667544441673?tab=contract-notice
mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
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Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □     Nu □

Loturile atribuite:

Nr. lot Denumirea Parametrii U/M Cant Nr. / data contractului Suma, incl.TVA

1 1.Benzina Premium COR 95 Cifra octanică research, COR-95,7. Aspect limpede şi 
transparent lit 10 

000
33 / 23.12.2022 2 617 900,00

2 2.Motorina Euro EN-590
*Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuşi ai 
metalelor şi fosforului. *Cifra cetanică: min.51,5. *Punct 
de inflamabilitate în vas închis: 60°C. *Densitatea la 
15°C: 841,2 kg/m³. *Viscozitate la 40°C: 2,932mm2/s.

lit 85 
000

Alte informații:

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

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă 
anunțul respectiv Nu □ Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova”
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1004600050558
Adresa str. Miorița 1
Număr de telefon 022721047; 022406844
Număr de fax 022723352
E-mail trm@trm.md, achizitii@trm.md 
Adresa de internet www.trm.md
Persoana de contact Galina Blanaru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

Compania este radiodifuzor public naţional, care oferă 
produse audiovizuale şi multimedia de diverse genuri pentru 
diferite categorii de public.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Sisteme de stabilizare video (Steadicam) repetat
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1667560791676

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1667560791676?tab=contract-notice
Data publicării: 04.11.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

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

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 18 din 
01.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertanților:

Denumire „West Buy” SRL
IDNO 1014600003094
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap.

MD-2075, mun. Chişinău

e-mail: westbuy.md@gmail.com

tel: 068500748
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 □      

Denumire „BTS Pro” SRL
IDNO 1008600061565

mailto:trm@trm.md
mailto:achizitii@trm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667560791676
mailto:westbuy.md@gmail.com
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Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Str. Ion Creangă 6V

mun. Chişinău

e-mail: bg@bts.md

tel: 022 870244
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 □      

Denumire „Triomac” SRL
IDNO 1006606001224
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

str. Ștefan cel Mare 3 ap. 16

MD-23501, or. Orhei

e-mail: tenders@scop.md

tel: 079414881
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 □      

4. Loturile atribuite:

Nr. 
d/o

Denumirea operatorului  
economic Denumirea lotului Cod CPV

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Numărul și data 
contractului

Valoarea contractului
cu TVA

1

„West Buy” SRL Lot 1 Profesional video 
stabilizer systems; 

Lot 2 video stabilizer

32320000-2
1 buc

1 buc

279 din 
13.12.2022 357360,00

2 „Triomac” SRL
Lot 4 earset

Lot 5 bluetooth 
Headphones

32320000-2
20 buc

2 buc

280 din 
13.12.2022 58560,00

3 „BTS Pro” SRL Lot 3 action camera 32320000-2 2 buc 282 din 
15.12.2022 38398,80

5. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 21 din 22 decembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

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

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

APL

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Art.47 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Servicii de proiectare □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a străzilor Păcii, M.Emi-

nescu, Vadul lui Vodă, satul Tohatin, mun. Chișinău
Anunțul de participare Nr:      ocds-b3wdp1-MD-1669284379367

Data publicării: 24.11.2022
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1669284379367?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:12

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii:12
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:12

 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669284379367
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
23 din 15 decembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DROMAS-CONS”S.R.L.
IDNO 1003600107905
Date de contact 

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

MD-2023 mun.Chişinău or.Vatra, str.Calea Ghidighiciului, 15/1, tel./
fax: 0 (22) 310-322, e-mail:  srldromascons@rambler.ru 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor de pro-
iectare sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reparație capitală 
a străzilor Păcii, M.Eminescu, 
Vadul lui Vodă, satul Tohatin, 
mun. Chișinău

45200000-9

Lucrări con-
form devi-

zului

80 din 
22.12.2022

3 498 571,44 lei

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:srldromascons@rambler.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 22 decembrie 2022                    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria com. Copăceni
Localitate s. Copăceni
IDNO 1007601002256
Adresa s. Copăceni
Număr de telefon/fax 0262 30 3 25 
E-mail primariacopaceni@gmail.com 
Adresa de internet - 
Persoana de contact GOJINEVSCHI Vitalie, 0674910800, primariacopaceni@

gmail.com
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică locală de nivelul I

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertei 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/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Autoturism de serviciu
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666684017425 

Data publicării: 06 septembrie 2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1666684017425?tab=contract-notice

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total:1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

mailto:primariacopaceni@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666684017425?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
2 din 07 noiembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL DAAC Autotest

IDNO 1002600052477

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

mun. Chişinău, str. Petricani, nr. 17, telefon: 0 231 888 00,email: 
igor.lupascu@dacc-hermes.md   

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

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

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Autoturism de serviciu 34110000-1 1 buc 62 din 
11.11.2022 229 990,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □       

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:igor.lupascu@dacc-hermes.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01   din_20 decembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Gimnaziul  ,,Delta” s. Tartaul r-n Cantemir_

Localitate or. Cantemir, 

IDNO 1013620008142

Adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor  nr. 4

Număr de telefon/fax 027377-378 78853258

E-mail
Adresa de internet contabilmaria@mail.ru

Persoana de contact 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire Conform Legii 131
Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Reparatia cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul Delta s. Tar-

taul

Anunțul de participare 45200000-9
Legea 131, privind achizitiile publice.
h t t p s : / / m t e n d e r. g ov. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 wd p 1 -
MD-1658392997399

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

Sistem dinamic de achiziții □ 
Nr. oferte primite Total: 5 ofertă

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
şi mijlocii: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01_ din 05.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL Etalon Construct

IDNO 1020600006434

Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658392997399
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658392997399
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și unitate 
de măsură  

suma total 

(fără TVA)

suma total

 (inclusiv TVA)

Reparatia cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul 
Delta s. Tartaul

SRL Etalon 
Construct

Conform devizu-
lui de cheltuieli

4 3 5 
865,30 

523038.36

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  01 din  27 decembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s. Cosauti, r. Soroca

Localitate Primăria s. Cosauti, r. Soroca

IDNO 1007601001592

Adresa Primăria s. Cosauti, r. Soroca

Număr de telefon/fax 023061231, 023061000

E-mail primaria.cosauti@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Gitlan Mihai

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate Publica Locala

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform Legii 131 privind achizitii publice

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparatie a drumului de acces la insti-
tutia-Medico Sanitara Publica Centrul de Sanatate 
Cosauti cu beton ciment.

Anunțul de participare 45200000-9

Conform Legii 131 privind achizitiile publice
Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661339787156

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziții 

Nr. oferte primite Total: 5

SRL METNOX
SRL ACTIUNE-M
SRL Damser Grup
SA Drumuri-Soroca
Vig House

 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661339787156
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01 din 13.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/ ofertantului:

Denumire SRL METNOX
IDNO 1006600017133

Date de contact 

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

Mun. Chisinau,or Durlesti,str Codrilor nr 22, tel 
0698325354,e-mail <metnoxsrl@gmail.com>

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

                               nu
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

                                nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 SRL METNOX 45200000-9 Conform devizului 
de cheltuieli 

Nr. 42

din 20.09.2022

660854,91

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

2. Alte informații:

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

Nu □        nu

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din__27.12.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante primăria satului Cenac,r-l Cimișlia

Localitate primăria satului Cenac,r-l Cimișlia

IDNO 1007601005648

Adresa  satului Cenac,r-l Cimișlia

Număr de telefon/fax 024138236/024138238

E-mail
Adresa de internet prcenac@mail.ru

Persoana de contact 
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publica

 
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)

Nr: nu este

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 

Obiectul de achiziție achiziționare Lucrărilor de constructie a statiei de dez-
infectare a apei, castelelor de apa si conectarea la retea-
ua existenta de apeduct, r-nul Cimislia, s. Cenac

Anunțul de participare 45200000-9
Conform Legii 131 privind achizitiile publice
Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1668510041494

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistem dinamic de achiziții 

Nr. oferte primite Total: 4
SRL SERALCON
SRL LIAICUL
ATAR INTER
BASREGAL

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668510041494
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 09.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/ ofertantului:

Denumire SRL SERALCON

IDNO 1011600002144

Date de contact 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 SRL SERALCON 45200000-9 Conform devizului de 
cheltuieli 

Nr. 41 din 
21.12.2022

3059115.50

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din_22.12.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici

Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici

IDNO 1007601009680

Adresa str. Mateevici A., nr.2

Număr de telefon/fax 022-710-604, 022-710-252

E-mail primaria.ghidighici@gmail.com

Adresa de internet www.ghidighici.md

Persoana de contact Victor Durbală, tel 068869191

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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 Lucrări □
Obiectul de achiziție Rețele de canalizare a străzilor M. Eminescu, Pă-

cii, Sf. Țării, Dacia din s. Ghidighici sect. Buiucani, 
mun. Chişinău

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1664203449140
Data publicării: 26.09.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp1-MD-16664203449140?tab=contract-no-
tice

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

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

 
 
 
 
 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
__1__ din 26 decembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SC “Luxconsistem” SA
IDNO 1003600059222
Date de contact 

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

MD-2023, Mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19, tel. 
022-42-24-99, luxconsistem@yahoo.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Rețele de canalizare a străzilor M. 
Eminescu, Păcii, Sf. Țării, Dacia din 
s. Ghidighici sect. Buiucani, mun. 
Chişinău

45200000-9 buc 114 din 
22.12.2022

7 777 441,57

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

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

Nr. 1/ MD-1669643661533 din_23.12.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Făleştii Noi
Localitate  Com.Făleştii Noi
IDNO 1007601002599
Adresa r-ul Făleşti, Com.Făleştii Noi
Număr de telefon/fax 069041834/ 025960485
E-mail pr_falestii_noi@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Bejenari Vladimir
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Automobil de serviciu pentru primaria com.Falestii Noi
Anunțul de participare Nr.: 21068377

Data publicării: 28 nov 2022, 15:54
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1669643661533

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669643661533
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
_1 din 14 Decembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DAAC-Autotest SRL
IDNO 1002600052477
Date de contact 

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

+373 23188800 

Igor.lupascu@daac-hermes@md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Automobile de serviciu 34100000-8 1 buc NR.79 din 19.12.2022
Numărul de înregistrare
2022-0000002186 din 

22.12.2022

267000

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 23/12 din 23.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria oraşului Criuleni
Localitate oraşul Criuleni
IDNO 1007601009093
Adresa MD 4801, oraşul Criuleni, bd. Biruința, 12
Număr de telefon/fax 061022291, 068114432, 0248 22 585
E-mail criuleniprimaria1@gmail.com
Pagina web oficială www.primariacriuleni.md
Persoana de contact Mihail SCLIFOS
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Autoritate Contractantă – Administrația Publică Locală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrari la retelele exterioare de alimentare cu apa or.Cri-
uleni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664213346045
Data publicării: 29.09.2022
https://e-licitatie.md/contract-notice/40458#general

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al 

achiziţiilor publice” 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
03/11 din 03.11.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire TECHNO-TEST S.R.L.
IDNO 1003600030906
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M. bd., 66, 
ap.(of.) 5

Întreprindere mică sau mijlocie Nu       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea Lucrarilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1. Lucrari la retelele exterioare de ali-
mentare cu apa or.Criuleni

 45200000-9 Conform 
anunțului/ 

Invitației de 
participare

23/12

23.12.2022

6 513 375,65 MDL

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.4 din 26.12.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.1-Taraclia
Localitate or. Taraclia
IDNO 1006601002064
Adresa str. Vodoprovodnaia, 5 
Număr de telefon/fax 0 294 25 5 86
E-mail p1achizitii@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Cristina Gavrilița
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

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

Instituția de stat cu statut special

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate conform HG nr. 599/2020 – Procedură de Negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui Anunț de Participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice 
folosind procedura de negociere nr.599 din 12.08.2020 şi 
anume pct. 128 subpct. (3) Penitenciarul nr.1- Taraclia îşi 
rezervă dreptul să atribuie contract de achiziție a serviciilor de 
furnizare a energiei electrice cu Secția de alimentare cu Energie 
Electrică Basarabească şi cu ÎCS „Premier Energy” SRL, ținînd 
cont de faptul că transformatorul, care se află în Basarabească 
nu are toată informația, mai mult, transformatorul nu are acces 
direct la liniile oraşului. Transformatorul Secției de alimentare 
cu Energie Electrică Basarabească este unicul care poate real 
şi fizic sa furnizeze energia electrică pentru sectorul deschis 
or. Basarabeasca.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Servicii 

Obiectul de achiziție servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 (su-
plimentar)

Anunțul de participare Nr.: -

Data publicării: fără publicare

Link:  -202227106 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Corespunderea cerințelor de calificare

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ -

Sistem dinamic de achiziții □ -

Licitație electronică □ -

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 1

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.4 din 19.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎCS „Premier Energy” SRL
IDNO 1014600043319
Date de contact 

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

mun. Chişinău str. A. Doga 4, 022-431-112

Servic_client@premierenegy.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de furnizare a energiei 
electrice pentru anul 2022 (su-
plimentar)

65300000-6 18681,53 
kW

4 95 500,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:Servic_client@premierenegy.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.     1     din___27.12.2022____                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul Superior al Procurorilor
Localitate Municipiul Chişinău
IDNO 1016601000164
Adresa bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 73
Număr de telefon/fax 022828515
E-mail 022828502
Adresa de internet sectie.logistica@csp.md
Persoana de contact www.csp.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Liliana Ardeleanu, 022828515

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri x        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea echipamentului și accesoriilor pen-

tru computere și de telecomunicații
Anunțul de participare Nr:  

ocds-b3wdp1-MD-1670583803564

Link-ul: https: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21069366/
Data publicării: 09 decembrie 2022, 13:06

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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670583803564
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică x
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 21.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lotul 1
Denumire ,,BTS PRO” S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, or. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V,

bg@bts.md, 0 78499740
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu x    

 

Lotul 2
Denumire ,,BTS PRO” S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, or. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V,

bg@bts.md, 0 78499740
Întreprindere mică sau mijlocie Da x       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu x       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu x    
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Denumire lot nr. 1 Echipa-
ment şi accesorii pentru 
computere

30200000-1 lot
5/4-3d/22-

42 din 
22.12.2022

197999,88

2 Denumire lot nr. 2 Echipa-
mente de telecomunicații 32500000-8  lot

5/4-3d/22-
42 din 

22.12.2022

69252,00

Total 267251,88
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu x        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21069366/lot/11617272/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21069366/lot/11617272/
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=32500000-8
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 27.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII 

MOLDOVA
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000118
Adresa str. 31 August 1989 nr. 82
Număr de telefon/fax 022 20 14 28 , 022 23 47 97
E-mail secretariat@justice.gov.md
Adresa de internet http://www.justice.gov.md
Persoana de contact Bejan Mihaela

mihaela.bejan@justice.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Asigurarea realizării politicii guvernamentale în 
domeniul justiției

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fară publicarea
prealabilă a unui anunț de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

A fost aplică procedura de negociere fără publicare (NFP) dat fiind extrema urgență care face im-
posibilă respectarea termenelor generale din considerentul că  procesul de asistență juridică in-
ternațională este un proces continuu și, în mod practic, foarte imprevizibil. Caracterul imprevizibil 
al acestuia depinde foarte mult de actorii implicați în acest proces - cetățenii Republicii Moldova 
și/sau cetățenii statelor străine.

Astfel, fiind luat în considerare faptul creșterii fenomenului migrației, necesitatea acordării asis-
tenței juridice internaționale este una stringentă.

În acest sens, se remarcă faptul că, eschivarea persoanelor de la răspundere penală atrage 
anunțarea acestora în căutare internațională şi inițierea procedurilor de extrădare, fapt 
care duce la creşterea numărului de proceduri de extrădare a acestora şi a procedurilor de 
recunoaştere a sentințelor naționale şi străine. Totodată, comparativ cu anii precedenți se 
atestă o tendință de creştere a numărului dosarelor de extrădare.

La fel, și dosarele de recunoaștere a sentințelor sînt în continuă creștere.

De asemenea, urmează a fi reținut faptul că, prin legile de ratificare/aderare la instrumentele in-
ternaționale numite, Ministerul Justiției este autoritatea responsabilă de gestionarea dosarelor 
în faza de judecată și de executare a pedepsei, iar efectuarea traducerilor actelor de extrădare/
recunoaștere a sentințelor constituie o obligație pozitivă a statului Republica Moldova în raport 
cu statele străine și cetățenii nominalizați.

Gestionarea eficientă a tuturor dosarelor de asistență juridică necesită alocarea unei sume finan-
ciare suficiente pentru a asigura traducerea actelor transmise de către Republica Moldova, în ve-
derea onorării angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin ratificarea/aderarea la 
instrumente internaționale cu vocație universală și europeană.

Temeiul juridic: Legea privind achiziţiile publice nr.131/2015, art. 56 alin. 1) lit. b);

Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Ho-
tărârea de Guvern nr. 599/2020, art. 128 alin. 2.
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Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Servicii       

Obiectul de achiziție Servicii de traducere

Anunțul de participare Nr.1 NFP, 202230351 NFP

Data transmiterii: 14.12.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici şi instrumente specifice de atri-
buire utilizate

nu au fost aplicate

Nr. oferte primite Total: 1

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 0
 
Date cu privire la atribuirea contractului de achiziție:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.1 din 19.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL „LINGVISTICA”
IDNO 1007600060192
Date de contact 

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

mun. Chișinău str. Schinoasa, 27,

Telefon: 022 281-777, 068-281-777

E-mail: lingvistica1@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Contractul de achiziţie încheiat:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Unitate de 
măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1. SRL „Lingvistica” 79530000-
8

pagini Nr. 65 din 
19.12.2022

113 760,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11687 din 26.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunț de parti-
cipare)

Cererea ofertelor de prețuri

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ 

Servicii V               

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de reparare a imprimantelor pe parcursul anului 2023

Anunțul de participare
ID ocds-b3wdp1-MD-1668776584077-EV-1668777706415

Data publicării: 08/11/2022 14:29
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1668776584077?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici şi instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ V 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668776584077?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668776584077?tab=contract-notice
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Nr. oferte primite

Total: 2 (doi)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 2 (doi)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2 (doi)

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.55 din 12.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Venomnet-Lux”

IDNO 1005600022947

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

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 53 
Telefon: 069102102,69255539

sales@venomnet.md
victor.popa@venomnet.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □ V

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

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

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. şi data contractului Total fără TVA Total cu TVA

Lo-
tul 
1

Servicii de reparație a 
imprimantelor pe par-

cursul anului 2023
50000000-5 1 nr.2331.12/22 din 22.12.2022 197 990,00 237 588,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11658  din 22.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax 022-257-681/022-211-142
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet http://www.cnas.md/
Persoana de contact Donici Serghei
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate publică centrală

 
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)

Cererea ofertelor de prețuri

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru
Bunuri □ 
Servicii V               
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de suport SI pentru gestiune a documentelor în cadrul 
CNAS pentru anul 2023

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1669292967951-EV-1669293281171

Data publicării: 24/11/2022 14:34

h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1669292967951?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □ V
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Nr. oferte primite

Total: 1 (unu)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 1 (unu)

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 1 (unu)
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669292967951?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669292967951?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru Nr.57 din 15.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „INFOSOFT-MAX”
IDNO 1018600045001
Date de contact 

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

mun. Chişinău, str. Mioriţa 9/1, of.54

Telefon: 373 79445526,

ion.silvestru@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu □ V

Asociație de operatori economici  

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

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □            Nu □   V

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Total fără 
TVA Total cu TVA

Lo-
tul 
1

Servicii de suport SI pentru gestiune a 
documentelor în cadrul CNAS pentru anul 

2023
72000000 -5 1 nr.2330.12/22 

din 22.12.2022
300 

000,00 360 000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □ V       

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  48  din  26.12.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022-25-96-48; 022-25-96-10
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

--

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Sârmă ghimpată zincată
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669027912143

Data publicării: 21 noiembrie 2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21067770/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336844362
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 77 din 13.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „METALICA-ZUEV” S.R.L.
IDNO 1003600152385
Date de contact 

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

R.Moldova, mun.Chişinău, str. Gh. Asachi 62, ap. 
22

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Sârmă ghimpată zincată 44300000-3
9 600 kg (nu 
mai puțin de 

116 300m)

191 din 
20.12.2022 345 600,00

           Total 345 600,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu X        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 49 din  27.12.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax 022 259-648; 022 259-610
E-mail politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact Alexandru Boțan, 

alexandru.botan@border.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

--

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de par-
ticipare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1667393957971

Data publicării: 02 noiembrie 2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21066602/

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total:1

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

 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667393957971
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 74 din 13.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „LUKOIL - Moldova” S.R.L.

IDNO 1002600005897

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

R. Moldova, mun. Chişinău, str. Columna, 92

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu X       

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

Da □       Nu X       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Benzină Premium 95

09100000-0

250 000 litri

194 din 
22.12.2022

6 130 000,00

2 Motorină Euro - 5 700 000 litri 19 397 000,00

3 Gaz - lichefiat 6 000 litri 97 320,00

4 Motorină Euro – 5 (vrac) 45 000 litri 1 266 300,00

Total 26 890 620,00

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

2. Alte informații:

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

Nu X        
Da □        

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

Da X        
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

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

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

Nr. 4 din 26.12.2022                         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Donduşeni

Localitate Or. Donduşeni

IDNO 1007604006808

Adresa Or. Donduşeni, str. M. Eminescu, 26/1

Număr de telefon/fax 0 251 2 13 44

E-mail 0 251 2 13 44 

Adresa de internet
Persoana de contact Liliana  Scorțescu, 0 78825115 

Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție medicală ce prestează servicii medicale

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Valoarea planificată pentru procedura dată este mai 
mică decât pragul achiziției prin LP

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □       

Obiectul de achiziție Produse petroliere (benzină) pentru anul 2023 

Anunțul de participare Nr. : ocds-b3wdp1-MD-1669889000316 
Data publicării: 01.12.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068705/

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai mic preț □
Tehnici şi 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 şi mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669889000316
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 6 din 15.12. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Lukoil Moldova

IDNO 1002600005897

Date de contact 

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

22 211225

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servi-
ciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data contractu-
lui

Suma, inclusiv 
TVA

1 Benzina AI 95 09200000-1 14 000 l Nr.15/1/26.12.2022 361480,00

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

Nr.          din___________2022 

               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 62
Număr de telefon/fax +37367880677
E-mail +37367880677
Adresa de internet spatiiverzi2022@gmail.com
Persoana de contact www.agsv.md
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea pre-
alabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □  Servicii □   Lucrări □

Obiectul de achiziție Arbori
Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1665673541758

Data publicării: 24.10.2022
Link :https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1665673541758?tab=contract-notice  

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665673541758
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665673541758?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665673541758?tab=contract-notice
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 2 din 22.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Gala Florilor SRL
IDNO 1016600042534
Date de contact 

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

069666666

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor,  
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data Con-
tractului

Suma/lei, inclusiv TVA

1. Arbori 03452000-3 Conform Specificați-
ei tehnice şi de preț Nr.137/2022

din 22.12.2022

6 160 400,00

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

3. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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 concu-
rentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 
al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

revizuit în baza procesului verbal

a grupului de lucru privind achiziția publică nr.34 din 21.12.2022

Nr. 3  din 27.12.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Judecătoria Bălți

Localitate Mun.Bălți

IDNO 1007601000182

Adresa Mun.Bălți str.Hotinului 43

Număr de telefon/fax 023122277,023122212

E-mail jba@justice.md

Adresa de internet jbl.instante.justice.md

Persoana de contact Puiu Eduard tel.060541131

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate 

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

Instituție publică care prestează servicii în domeniul de înfăptuire a jus-
tiției.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

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

Legea 131 din 03.07.2015 art.56 alin.1 lit.c alin.4. alin .5.
Potrivit Deciziei a grupului de lucru a  achizițiilor publice din cadrul instanței nr.34 din 
21.12.2022 privind evaluarea ofertei a serviciilor de furnizare a energiei electrice la locurile de 
consum  în cadrul Judecătoriei Bălți pentru anul 2023, s-a declarat câştigătorul concursului 
operatorul care prestează servicii de furnizare a energiei electrice SA,, Furnizarea Energiei 
Electrice –Nord.
SA,, Furnizarea Energiei Electrice Nord,, este un operator economic al cărui obiect principal de 
activitate este comercializarea energiei electrice. Societatea deţine licenţă pentru furnizarea 
energiei electrice în teritoriul mun. Bălţi şi în cincisprezece unităţi administrativ-teritoriale, 
printre care raioanele Donduşeni, Edineț, Glodeni, Făleşti Sîngerei, Soroca ş.a. Reieşind din 
Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătoreşti, urmează 
că judecătoriile Făleşti şi Sîngerei fuzionează prin contopire cu Judecătoria Bălți, formând 
Judecătoria Bălți.
SA”Furnizarea Energiei Electrice Nord” este singurul operator economic care dispune de  
serviciile necesare pentru a acoperi necesitățile de furnizare a energiei electrice, atât la sediul 
Central, cât şi la sediile secundare şi nu există o altă alternativă, fapt care a pus instanța 
de judecată în situația soluționării de urgență a problemei încheierii unui nou contract de 
achiziții publice. În situația dată se impune  procedura de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunţ de participare.
Realizarea procedurii enunțate este de o măsură strict necesară, din motive de maximă 
urgență, or activitatea instanțelor judecătoreşti este indispensabil legată de furnizarea 
energiei electrice. Predominant activitatea Judecătoriei Bălți se bazează pe gestiunea 
electronică a dosarelor, pe asigurarea activității continue a Sistemului Informațional Judiciar 
care este compus din Programului integrat de gestionare a dosarelor, Soluția informatică 
e-Dosar judiciar, Portalul național al instanțelor de judecatăSoluția informatică a şedințelor 
de judecată şi alte sisteme informatice interne, serverele interne, sisteme pentru care este 
vitală furnizarea continuă a energiei electrice, la toate 3 sedii ale instanței.
 Judecătoria Bălți, la moment nu dispune de surse independente de asigurare a sediilor 
instanței cu energie electrică. 
Mai mult ca atât Judecătoria Bălți este instanță pilot la implementarea sistemului e-Dosar 
Judiciar, ceea ce presupune depunerea electronică a cererilor de chemare în judecată 24/24 .
         Durata contractului  presupune o perioadă  necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă 
care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 
de participare. Perioada de urgență este una continuă, având în vedere caracterul continuu 
al necesității furnizării energiei electrice, suplimentar având în vedere stării continue de 
urgență în domeniul energetic.
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Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii v       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum Judecătoria 
Bălți: sed.Central Bălți, sed.Sîngerei, sed.Fălești

Anunțul de participare Nr: 1

Data publicării: 14.12.2022

Link: , anticamera@fee-nord.md, 202300239 NFP

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

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

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică:SA ,,Furnizarea Energiei Electrice-Nord,,
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.2  din  06 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire      SA ,,Furnizarea Energiei Electrice-Nord,,
IDNO 1015602003305
Date de contact 

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

Mun.Bălți str.Strîi 17a anticamera@fee-nord.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da v       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1  lot nr. 1 

Servicii de furnizare a energiei 
electrice la locurile de consum 
Judecătoria Bălți: sed.Central 
Bălți, sed.Sîngerei, sed.Fălești

65310000-
9

53978 53 din 
27.12.2022

301197,24
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Alte informații:

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

Nu v        

Da □        

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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

privind achizitionarea: Servicii de închirierea şi spălarea lenjeriei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru  anul 2023.

Nr.  1  din 22.12.2021                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600132121
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 163
Număr de telefon 022-358099
Număr de fax 022-245068
E-mail achizitii.imspscto@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de închirierea şi spălarea lenjeriei conform 
necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
”Toma CIORBĂ” pentru  anul 2023.

Anunțul de participare  Nr.      ocds-b3wdp1-MD-1670592915665
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21069420/
lot/11617515
Data: 09.12.2022

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

2. Nr. oferte primite 3. Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 

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

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 21.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670592915665
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4. Denumire SRL DREAMGREEN
5. IDNO 6. 1017600015230
7. Date de contact 

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

078434343

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

9. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

10. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 1 Servicii de închirierea și spălarea lenjeriei 98300000-6 20000 kg 2 S din 
22.12.2022

480000,00

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

3. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

               

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   21    din__26.12.2022_________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
Localitate mun.Ungheni
IDNO 1003609150409
Adresa str.Nationala  nr.37
Număr de telefon/fax (0236)-2-51-49/-2-21-94
E-mail imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet https://www.srungheni.md
Persoana de contact Ludmila Crijevschi , tel .078877402
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

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

Institutie Publica/ acordarea serviciilor medicale

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Legume si fructe  pentru I trimestru  anul 2023(repetat)

Anunțul de participare https://achizitii.md/ro/public/tender/21069665/
lot/11618096/

 COP nr. 21069665
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1670940222326

Data publicării:13.12.2022

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

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii:  da
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: da
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
21 din _23.12.2022__s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Nobil Prest 

IDNO 1012600021038

Date de contact 

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

MD  o.Chisinau , str.Pruncului 19/1 ; Telefon: 022 84-33-
70/ mob.079 970 029 ; e-mail : nobilprest@mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. şi data con-

tractului
Suma, inclusiv

TVA
Discount

1
Legume si fructe 

pentru trimestru I anul 
2023

03200000-3

Cartofi proaspeti  2500 kg

nr.169/22 din 
23.12.2022 66340,0

Ceapă uscata*600kg

Morcov proaspăt*700kg

Sfeclă roşie proaspătă*400kg

Varză proaspătă*-600kg

Mere -500 kg

Fructe uscate, mere-100kg

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

Nu □        

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 47 din 27.12.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon/fax 022205265
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact Eugenia Gligor

Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate 

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

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ¢     Servicii □        Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru serviciul de transport IP USMF ”Nico-
lae Testemițanu” pentru anul 2023

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1669965108678
Data publicării: 02.12.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068751/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ¢

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică ¢
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlo-
cii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică:1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.  
66  din    20 .12.2022 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) str. Columna 92

Întreprindere mică sau mijlocie Da ¢      Nu □       

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

Da □       Nu □¢       

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) Da □       Nu ¢      
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
U.M.

Nr. şi data contractului Suma, inclu-
siv TVA

1. Benzină A-95 09100000-0 12000 l nr.117 din 27.12.2022 306600,00
2. Motorină 09100000-0 14000 l nr.117 din 27.12.2022 359250,00
3. Gaz lichifiat 09100000-0 100 l nr.117 din 27.12.2022 1520,00

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

2. Alte informații:

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

Nu ¢        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

privind achizitionarea: Servicii de spalare a lenjeriei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatol-
ogie și Ortopedie pentru anul  2023.

Nr.  1  din 22.11.2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Trauma-
tologie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600150598
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 190
Număr de telefon 022-242-330
Număr de fax 022-245-243
E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

1. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de spalarea lenjeriei conform necesităților IMSP 
Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 
2023

Anunțul de participare  Nr.   ocds-b3wdp1-MD-1669813452660
  

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068604/
Data: 30.11.2022

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

2. Nr. oferte primite 3. Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669813452660
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 22.12..2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

4. Denumire SRL DREAMGREEN
5. IDNO 6. 1017600015230
7. Date de contact 

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

078434343

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

9. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

10. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

Servicii de spălare a lenjeriei 98300000-6 50000 kg 4S din 
22.12.2022

12000000,00

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

3. Alte informații:

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

Nu 

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21064737 din 27.12.2022  

Date cu privire la autoritatea contractantă    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chişinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Andrian Cebuc, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz) -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul achiziției Produse de curățat şi accesorii pentru acestea pentru 
anul 2023

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664440835287
Data publicării: 29.09.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064737/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate - 
Nr. oferte primite Total: 10

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi 
mijlocii: 10
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 10

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

În urma examinării şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de luc-
ru nr. 316/22 din  08 decembrie 2022; nr. 323/22 din  12 decembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Italteh” SRL
IDNO 1008600027644
Date de contact 

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

Telefon: 022-87-65-85; 0 79 414 021

E-mail: office@italteh.com

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

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

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1 - Prosoape hârtie împătu-
rite  Z-Z pentru mâini 39830000-9 50000 set 06-250/22  din 

27.12.2022 1.374.000,00

Denumire Aelo Grup SRL
IDNO 1011500009752
Date de contact 

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

Telefon: 061 033 993

E-mail: aelogrup@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

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

tate de măsură
Nr. şi data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 8 - Pungi rezistente pentru 
deșeuri menagere  39830000-9 505000 buc 06-251/22  din 

26.12.2022 169.680,00

Denumire Chimexpert SRL
IDNO 1015611001028
Date de contact 

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

Telefon: 078889994, 069226420

E-mail: chimexpert@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

mailto:aelogrup@gmail.com
mailto:chimexpert@mail.ru
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Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. şi data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 18- Detergent lichid pentru 
veselă    39830000-9 2220 litri

06-252/22 din 
26.12.2022

29.304.00

2
Lot 31 - Soluţie concentrată pent-
ru curăţarea linoleumului, gresiei 
și faianței 

39830000-9 700 litri 4.704,00

Denumire Deniadi SRL
IDNO 1003600022839
Date de contact 

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

Telefon: 022-63-99-71

E-mail: deniadi_nataly@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură
Nr. şi data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 5- Săpun lichid 39830000-9 1500 buc

06-253/22 
din 

26.12.2022

56.070,00

2 Lot 7- Pungi rezistente pentru deşeuri  
medicale 39830000-9 175000 buc 56.700,00

3 Lot 10 - Saci rezistenți pentru deşeuri 
menagere

39830000-9 40000 buc 86.400,00

4 Lot 12 - Detergent praf pentru spălare 
manuală

39830000-9 1500 kg 32.940,00

5 Lot 13 - Detergent  praf pentru spălare 
automată

39830000-9 1000 kg 21.960,00

6 Lot 14 Detergent anti calcar pentru 
curățarea mașinii de spălat rufe

39830000-9 50 am-
balaj 1.842,00

7 Lot 20 - Soluţie de curăţat geamurile                  39830000-9 2200 buc 24.156,00
8 Lot 21 - Burete  pentru veselă 39830000-9 2500 buc 9.150,00

9 Lot 23 - Matură sintetică cu coadă din 
lemn pentru interior

39830000-9 200 buc 9.240,00

10 Lot 24 - Mătură de mălai 39830000-9 50 buc 1.650,00

11 Lot 26  Mănuşi de menaj din cauciuc 39830000-9 3000 pere-
chi 37.440,00

12 Lot 27 - Perii pentru curăţarea radiatoare-
lor (calorifere)

39830000-9 200 buc 6.624,00

13 Lot 32 Soluție concentrat pentru su-
prafețe din inox

39830000-9 200 buc 9.480,00

14 Lot 33- Soluţie pentru curăţarea mobilei 
din lemn

39830000-9 100 buc 3.840,00

15 Lot 34- Spray odorizant cameră 39830000-9 300 buc 5.112,00

16 Lot 41. Covoraș pentru podele în blocul 
de operații

39830000-9 4 buc 264

mailto:deniadi_nataly@mail.ru
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Denumire Mitra – Grup SRL
IDNO 1002600041206
Date de contact 

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

Telefon: 069644142

E-mail: ekaterina.mitragrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură
Nr. şi data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul-4.

Hîrtie igienică
39830000-9 20000 buc

06-254/22 
din 

26.12.2022
477.600,00

Denumire Toreco SRL
IDNO 1013600034835
Date de contact 

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

Telefon: +373 22 829 629; 0 794 14 003

E-mail: info@toreco.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu      

 
Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură
Nr. şi data 

contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lot 2 - Prosoape din hârtie rulou, 
culoarea albă compatibile cu  dis-
penserile aflate în dotare

39830000-9 1200 buc
06-255/22 

din 
27.12.2022

181.488,00

4. Alte informații:-

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

Nu        

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

2022/S 191-542407
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: -

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

mailto:ekaterina.mitragrup@gmail.com
mailto:info@toreco.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

privind achizitionarea: Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortope-
die pentru simestru I anul 2023.

Nr. 1 din 27.12.2022       

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Trauma-
tologie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600150598
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 190
Număr de telefon 022-244-405
Număr de fax 022-245-243
E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact Curea Cristina

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri

Obiectul de achiziție Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic 
de Traumatologie şi Ortopedie pentru simestru I anul 2023.

Anunțul de participare  Nr. ocds-b3wdp1-MD-1669889451996
  

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068708/

Data: 01.12.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mijlocii:
 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 16.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

2. Denumire SRL Adrika

3. IDNO 4. 1014600026086

5. Date de contact 
6. (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

069118064

Întreprindere mică sau mijlocie Da 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669889451996
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Asociație de operatori economici  
7. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți
8. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 1Produse de panificație 15800000-6 8610 kg 8 PA 
27.12.2022

109386,60

Denumire SRL Lapmol
IDNO 1002600024308
Date de contact 

9. (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
069302233

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

10. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Nu 

Subcontractanți
11. (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Cod CPV Cantitatea Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

LOTUL 2 Produse lactate 15800000-
6

14800 kg 7 PA 

27.12.2022

660053,65

LOTUL 3 Caşcaval 550 kg

LOTUL 4 Unt 1000 kg
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect şi/sau un program 
finanțat din fonduri ale UE

Nu 

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu 
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 26.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Policlinica Stomatologică Republicană 
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600150118
Adresa str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 
Număr de telefon/fax 022-22-53-73
E-mail suport.juridic.psr@gmail.com, repubdent@ms.md, im-

sppsr@gmail.com. 
Pagina web oficială Nu dispune de pagina web oficială. 
Persoana de contact Irina Chiroşca, jurist-consult, şef al Serviciului suport juridic, 

personal şi organizare internă, tel.: 069974446.
Tipul autorității contractante şi obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție Medico-Sanitară Publică.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Nu se aplică 

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Materiale pentru labortaorul dentar
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1670842886848 

Data publicării: 12.12.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1670842886848?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici şi mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
2 din 12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:repubdent@ms.md
mailto:imsppsr@gmail.com
mailto:imsppsr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670842886848
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Denumire CS ”Vivodent” SRL

IDNO 10036000028842

Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

069957456

Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

 Nu       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumireabunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul nr. 4
Pivoți pentru modele

33
14

18
20

-4

1000 buc

Nr. 67 din 
26.12.2022

1000,00

2
Lotul nr. 7

Ceară de bază 20 buc 4000,00

3
Lotul nr. 8

Ceară de modelare 25 cutii 1250,00

4
Lotul nr. 10

Croşete prefabricate 1cutie 150,00

5
Lotul nr. 11

Polipante pentru lustruire 50 buc 750,00

6
Lotul nr. 13

Lichid pentru electropolisare 1 flacon 700,00

7
Lotul nr. 14

Ceară calibrată 5 cutii 775,00

8
Lotul nr. 15

Lubrifiant pentru izolare 2 flacoane 1260,00

9 Lotul nr. 16
Izocol 10 flacoane 1600,00

10 Lotul nr. 17
Praf minutar 10 kg 550,00

11 Lotul nr. 22
Silicon pentru dublare 7 flacoane 8225,00
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Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu       
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1637761078234 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Pavel Slonina, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație Deschisă
Obiectul achiziției Consumabile medicale pentru anul 2022
Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 26 747 605,68
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637761078234
Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/29681/Echipa-
mente-medicale

Data publicării anunțului de participare 25.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

2021/S 235-620478

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 55/22 din 18.01.2022

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic

1. „FCPC DataControl” SRL

2. „Biosistem mld” SRL

3. „EDELMED” SRL

4. „Electeh” SRL

5. „Medglobalfarm” SRL

6. Tetis Internațional Co SRL

7. „ECOCHIMIE” SRL

8. ”Endo-Chirurgie” SRL

9. „FPC SOGNO” SRL

10. „Tehnomedica” SRL

11. Lenses Grup SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

1. 06-42/22 din 23.03.2022

2. 06-41/22 din 11.03.2022

3. 06-40/22 din 21.03.2022

4. 06-45/22 din 17.03.2022

5. 06-53/22 din 11.03.2022

6. 06-62/22 din 21.03.2022

7. 06-39/22 din 24.03.2022

8. 06-37/22 din 23.03.2022

9. 06-59/22 din 17.03.2022

10. 06-60/22 din 14.03.2022

11. 06-51/22 din 15.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Inclusiv TVA:  

1. 273 636,00

2. 68 223,00

3. 819 000,00

4. 397 394,64

5. 1 390 900,00

6. 556 405,983

7. 616 970,31

8. 1 688 334,00

9. 2 190 561,60

10. 6 950 535,00

11. 3 450,00
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data 
comenzii
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 
Micşorarea valorii contractului  

Prelungirea termenului de valabilitate 

Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Se micşorează cu (inclusiv TVA): 

1. 46 656,00

2. 52 257,00

3. 202 800,00

4. 50 400,00

5. 168 000,00

6. 57 420,00

7. 334 134,648
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) - 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Micșorarea valorii contractului

1.„FCPC DataControl” SRL: 

S-a contractat:

- Lot 257: Set electrocauter cantitatea de 120 buc;

Se propune spre micșorare cu:

- Lot 257: Set electrocauter cantitatea de 120 buc;

2. „Biosistem mld” SRL:

S-a contractat:

- Lot 220: Saltea pentru încălzire pacientului cantitatea de 100 buc;

- Lot 221: Saltea pentru încălzire pacientului cantitatea de 100 buc;

Se propune spre micșorare cu:

- Lot 220: Saltea pentru încălzire pacientului cantitatea de 100 buc;

- Lot 221: Saltea pentru încălzire pacientului cantitatea de 100 buc;

3. „EDELMED” SRL:

S-a contractat:

- Lot 206: Proteza tip”Teflon-Piston”cantitatea de 100 buc;

- Lot 287: Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație cantitatea de 300 buc;
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Se propune spre micșorare cu:

- Lot 206: Proteza tip”Teflon-Piston”cantitatea de 80 buc;

           - Lot 287: Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație cantitatea de 300 buc;

4. „Electeh” SRL:

S-a contractat:

           - Lot 335: Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 cantitatea de 600 buc;

Se propune spre micșorare cu:

          - Lot 335: Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 cantitatea de 600 buc;

5. „Medglobalfarm” SRL:

S-a contractat:

           - Lot 143: Halat chirurgical eurostandard  XL ranforsat cantitatea de 2000 buc;

           - Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat cantitatea de 2300 buc;

Se propune spre micșorare cu:

           - Lot 143: Halat chirurgical eurostandard  XL ranforsat cantitatea de 2000 buc;

           - Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat cantitatea de 2300 buc;

6. Tetis Internațional Co SRL:

S-a contractat:

           - Lot 353: Termomentru medical electronic cantitatea de 1500 buc;

Se propune spre micșorare cu:

          - Lot 353: Termomentru medical electronic cantitatea de 1500 buc;

7. „ECOCHIMIE” SRL:

S-a contractat:

           - Lot 149: Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN  47mm x 30m cantitatea de 650 buc;

-Lot 170: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0 cantitatea de 8000 buc;

-Lot 171: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5 cantitatea de 10000 buc;

-Lot 172: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0 cantitatea de 14000 buc;

-Lot 173: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5 cantitatea de 5000 buc;

-Lot 180: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi 
cantitatea de 50 buc;

-Lot 181: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi 
cantitatea de 10 buc;

-Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor cantitatea de 2700 buc;

-Lot 185: Muşama medicală cantitatea de 600 buc;

-Lot 186: Ozocherită medicală cantitatea de 100 buc;
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-Lot 192: Parafină Medicală cantitatea de 100 buc;

-Lot 352: Termofor combinat  2500ml cantitatea de 100 buc;

-Lot 359: Tub endotraheal armat cu fir metalic  6.0 cantitatea de 20 buc;

-Lot 360: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 cantitatea de 20 buc;

-Lot 361: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 cantitatea de 40 buc;

-Lot 362: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 cantitatea de 50 buc;

-Lot 399: Tub polimer 8mm/6mm cantitatea de 500 buc;

-Lot 405: Urinar pentru barbate cantitatea de 300 buc;

Se propune spre micșorare cu:

           - Lot 149: Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN  47mm x 30m cantitatea de 650 buc;

-Lot 170: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0 cantitatea de 4000 buc;

-Lot 171: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5 cantitatea de 3500 buc;

-Lot 172: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0 cantitatea de 9000 buc;

-Lot 173: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5 cantitatea de 4000 buc;

-Lot 180: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi 
cantitatea de 50 buc;

-Lot 181: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi 
cantitatea de 10 buc;

-Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor cantitatea de 1200 buc;

-Lot 185: Muşama medicală cantitatea de 600 buc;

-Lot 186: Ozocherită medicală cantitatea de 100 buc;

-Lot 192: Parafină Medicală cantitatea de 100 buc;

-Lot 352: Termofor combinat  2500ml cantitatea de 100 buc;

-Lot 359: Tub endotraheal armat cu fir metalic  6.0 cantitatea de 20 buc;

-Lot 360: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 cantitatea de 20 buc;

-Lot 361: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 cantitatea de 40 buc;

-Lot 362: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 cantitatea de 10 buc;

-Lot 399: Tub polimer 8mm/6mm cantitatea de 400 buc;

-Lot 405: Urinar pentru barbate cantitatea de 300 buc;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu limita stocurilor disponibile pînă la finele anului curent se determină necesitatea micşorării 
loturilor contractate inițial.

VII. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Prelungirea valabilității contractelor

1. „FCPC DataControl” SRL: 

contract nr. 06-42/22 din 23.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 31.03.2023.
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2. „Electeh” SRL:

contract nr. 06-45/22 din 17.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 31.03.2023.

3. „Medglobalfarm” SRL:

contract nr. 06-53/22 din 11.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 31.03.2023.

4. Tetis Internațional Co SRL:

contract nr. 06-62/22 din 21.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 31.03.2023.

5. ”Endo-Chirurgie” SRL:

contract nr. 06-37/22 din 23.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 31.03.2023.

6. „FPC SOGNO” SRL:

contract nr. 06-59/22 din 17.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 31.03.2023.

7. „Tehnomedica” SRL:

contract nr. 06-60/22 din 14.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 31.03.2023.

8. Lenses Grup SRL:

contract nr. 06-51/22 din 15.03.2022 valabil pînă la 31.12.2022, se propune prelungirea termenului pînă la 
31.03.2023

VIII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 La 17.06.2022 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” a prezentat către CAPCS necesarul de 
consumabile medicale pentru anul 2023. Până în prezent însă nu sunt semnate/aprobate contracte pentru anul 
2023. Procedurile de achiziționare a consumabilelor medicale fiind abia la etapa deschiderii. Astfel, având în vedere 
experiența anterioară de aprobare a contractelor de către CAPCS şi termenii procedurali (fiind contractele semnate 
abia în trimestrul II-III al anului) şi în vederea evitării sistării activităților medicale şi acumularea stocurilor foarte mari 
se propune încheierea acordurilor de prelungire a valabilitățiil.

Notă: Conform demersului de solicitare Operatorul economic Tetis Internațional Co SRL a refu-
zat încheierea acordului.

          Operatorul economic „ECOCHIMIE” SRL a refuzat încheierea acordului.

IX. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 338/22 din 
16.12.2022 a fost încheiat următorul acord privind micşorarea şi prelungirea termenului de valabilitate a Contractului:
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Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Prelungirea termenu-
lui contractului

Inclusiv TVA

„FCPC DataCon-
trol” SRL Cu capital autohton Acord aditi-

onal nr. 1 21.12.2022 38 880,00 46 656,00      Prelungirea pînă 
la 31.03.2023

„Biosistem mld” 
SRL Cu capital autohton Acord aditi-

onal nr. 1 21.12.2022 43 547,00 52 257,00      -

„EDELMED” SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 187 800,00 202 800,00      -

„Electeh” SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 42 000,00 50 400,00 Prelungirea pînă 

la 31.03.2023

„Medglobalfarm” 
SRL Cu capital autohton Acord aditi-

onal nr. 1 21.12.2022 140 000,00 168 000,00 Prelungirea pînă 
la 31.03.2023

”Endo-Chirurgie” 
SRL Cu capital autohton Acord aditi-

onal nr. 1 21.12.2022 - - Prelungirea pînă 
la 31.03.2023

„FPC SOGNO” SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 - - Prelungirea pînă 

la 31.03.2023

„Tehnomedica” SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 - - Prelungirea pînă 

la 31.03.2023

Lenses Grup SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 - - Prelungirea pînă 

la 31.03.2023
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 41 din 19 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni
Localitate com. Stăuceni, mun. Chişinău
IDNO 1007601009990
Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon 022326976
Număr de fax 022326976
E-mail oficial info@stauceni.md, 
Adresa de internet www.stauceni.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. 
Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. 
Stauceni, mun. Chișinău

Cod CPV 4520000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 660 433 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1654677191439
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654677191439?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 08.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654677191439
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

29.06.2022

Denumirea operatorului economic Vicoliv Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 106

Data: 06.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 405 842,49

Inclusiv TVA: 4 087 011.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 de zile

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea 131/2015

Art. 76 alin (7) pct 1), alin (8) 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu 449 143,46 lei (patru sute 

patruzeci și nouă mii una sută patruzeci și trei lei, 46 bani) MDL 
inclusiv TVA

Se prelungește termenul de valabilitate a contractului pînă la 31 
mai 2023

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu s-a modificat

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție pubică LD  Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654677191439 din 08 iunie 2022, și deciziei de atribuire nr. 21 din 21.06.2022, Lucrările  
de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău, 
au fost atribuite agentului economic Vicoliv Grup S.R.L. cu o valoare totală conform contractului nr. 106 din 06.07.2022 
înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000003737 din 15.07.2022 de  4 087 011.00 lei MD  (patru milioane optzeci şi şapte mii 
unsprezece  lei, 00 bani), inclusiv TVA. Ca rezaultat al procesului de executare a lucrărilor se majorează valoarea contrac-
tului cu  449 143,46 lei (patru sute patruzeci și nouă mii una sută patruzeci și trei lei, 46 bani) MDL inclusiv TVA.  Astfel va-
loarea finală a contractului va fi de valoarea finală a contractului va fi de 4 536 154,46 lei (patru milioane cinci sute treizeci 
și șase mii una suta cinzeci și patru lei, 46 bani) MDL, inclusiv TVA.

Totodată, din cauza calamităților naturale(ploile abundente din luna august) care au tergiversat procesul de executare a lucrărilor,  și 
condițiile climaterice (temperaturile joase) nu se reușește de aplicat de aplicat marcajul rutier și să se semene gazonul de înverzire care 
are și scopul de susținere a pămîntului de pe pantă se prelungește termenul contractului pînă la 31 mai 2023.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 06.07.2022  a fost încheiat contractul de antrepriză nr.106 ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție LD  
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654677191439 din 08 iunie 2022, și deciziei de atribuire nr. 21 din 21.06.2022. Lucrările de  reconstrucție unui sector de drum din 
str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău, au fost atribuite agentului economic Vi-
coliv Grup S.R.L., cu o valoare totală conform contractului înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000003737 din 15.07.2022 de  
4 087 011.00 lei MD  (patru milioane optzeci și șapte mii unsprezece  lei, 00 bani), inclusiv TVA.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654677191439
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654677191439
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În procesul de executare a lucrărilor în conformitate cu actele de constatare au fost identificate lucrări care nu 
puteau fi prevăzute de către proiectatnt din cauza specificului și relieful unde se execută lucrările (rîpă), 
precum și faptului că au fost ascunse sub asfalt.

Astfel, ca urmare a calamităților naturale și anume ploile torențiale din 09 august 2022 s-a distrus o parte din rigolă care 
s-a construit și o porțiune de drum contruită necomplet s-a turnat fundamentul 40 metri liniari, care au fost înecate și spă-
late materialele (pietrișul, nisipul ș.a.). S-a inspectat și s-au constatat pagubele. 

A fost nevoie de curățarea șanțului și transportarea materialului curățat (500m.c.), reumplerea șanțului cu pamînt com-
pactabil, amenajarea și compactarea pămîntului în volum de 2000 m.c., lucrări care nu puteau fi prevăzute ca rezultata a 
condițiilor climaterice, ploilor abundente și torențiale.

La intersecție de drum unde erau tuburi de beton  subterane, care asigurau scurgerea apelor, după descoperirea acestora 
s-a constatat că ele sunt deteriorate (crăpat betonul, în unele locuri chiar a căzut de pe armătură cînd au fost descoperite), 
fapt care nu putea fi prevăzut de către proiectant deoarece erau sub asfalt,  și s-a decis înlocuirea lor, pentru asigurarea 
calității si durabilității exploatării în timp a porțiunii de drum, întru evitarea reparațiilor ulterioare ca rezultat a necesității 
înlocuirii acesteia mai tîrziu,  de asemenea a fost necesar ca aceste tuburi prefabricate din beton să fie armate și betonate 
– construirea aripini din beton.

În devizul oferta era prevazut ca bordurile vor fi demontate și montate înapoi, în procesul de execuție și de 
demontare a acestora din cauza stării lor unele s-au sfărimat și a fost necesar de înlocuit cu borduri noi o parte 
din ele. Grătarele demontate nu corespundeau greutății de exploatare și s-au înlocuit cu gratare de fontă 4 
buc.

Valoarea totală a acestor lucrări este de 449 143,46 lei (patru sute patruzeci și nouă mii una sută patruzeci și trei lei, 46 bani) 
MDL inclusiv TVA, ceea ce constituie 10,99% și nu depășește pragul stabilit conf. art. 76 alineat 7, pct.1 lit. c) și anume 15%.. 

Conform proiectului pentru susținerea pămîntului de pe laterale care sunt în pantă se prevede semănarea gazonului, avi-
nd în vedere  că din cauza ploilor din august s-a prelungit termenul de executarea a lucrărilor și faptul că la moment 
temperaturile sunt scăzute nu permit însămințarea terenului, de asemenea și pentru aplicarea marcajului rutier condițiile 
climaterice nu sunt potrivite, deaceea s-a decis prelundirea termenului pînă la 31 mai 2023.

Conform art. 76 alin (8),  în sensul dispozițiilor alin (7) pct. 1 autoritatea contractantă nu poate contracta alt operator 
economic deoarece acesta ar duce la cheltuieli suplimentare avînd în vedere creșterea continuă a prețurilor, precum și 
dificultăți semnificative atît economice cît și tehnice necesare pentru elaborarea devizelor și listei cu cantitățile de lucrări, 
verificarea acestora și actualizarea la preturile de piață la zi.

 Ca rezultat al majorării valoarea finală a contractului va fi de 4 536 154,46 lei (patru milioane cinci sute treizeci și șase mii 
una suta cinzeci și patru lei, 46 bani), inclusiv TVA, și se prelungește termenul contractului pînă la 31 mai 2023.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr.42  din 19 decembrie 2022 a fost în-
cheiat acordul adiţional nr 1 din 19.12.2022 privind majorarea contractului nr. 106 din 06.07.2022 înregistrat la 
trezorerie nr. 2022-0000003737 din 15.07.2022 cu 449 143,46 lei (patru sute patruzeci şi nouă mii una sută 
patruzeci şi trei lei, 46 bani) MDL inclusiv TVA şi prelungirea termenului pînă la 31 mai 2023.

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Vicoliv Grup SRL 1 19.12.2022 374 286,22 449 143,46

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 80 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vărstnice şi per-
soane cu dizbilități 

Localitate com. Cocieri, r. Dubăsari
IDNO 1007601011401
Adresa str.Tarmului,2”B”
Număr de telefon 024852580, 024842019
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet cp.cocieri1@anas.md
Persoana de contact  Mițcul Tamara/ Agatiev Tamara

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produsele alimentare pentru pentru lunile octombrie, 

noiembrie, decembrie anul 2022.
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 352 346,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21061793
Link:ocds-b3wdp1-MD-1660730912805

Data publicării anunțului de participare 17.08.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție Nr.48 din 14.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL Nobil Prest

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 72 
Data: 20.09.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:139 936,14 lei
Inclusiv TVA: 160 533,20 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 28.12.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție Nr.48 din 14.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL Discont-T
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 69 

Data: 20.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 91 132,00 lei

Inclusiv TVA: 101 563,20 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 28.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 72 din 20.09.2022 cu suma inițială inclusiv TVA de 160 533,20 lei şi după modificare suma contractului 
va constitui de 159 713,20 lei.

Contractul nr. 69 din 20.09.2022 cu suma inițială inclusiv TVA de 101 563,20 lei şi după modificare suma contractului 
va constitui de 94 472,25 lei 
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.  În urma scrisorii parvenite din partea operatorului economic SRL Nobil Prest, în privința imposibilității livrării 
Poziției “Vînătă cu legume”, deoarece produsul dat nu a fost produs de către producător anul acesta. 

Astfel, grupul de lucru împreună cu operatorul economic a decis să fie micşorat contractual sub nr. 72 din 20.09.2022 
cu suma 820,00 lei în cantitate de 50 buc Vînătă cu legume.

2. Din cauza livrării produselor alimentare la un preț mai scăzut față de cel contractat, a rămas sold pe contract. Toto-
dată, poziția de unt operatorul economic nu este disponibil să livreze în totalmente.  Astfel, a fost luată decizia de a 
fi micşorat contractul nr. 69 din 20.09.2022 care a fost încheeat cu operatorul economic SRL Discont-T cu suma de 
7090,95 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție  nr.72  din 20.09.2022, şi nr. 69 din 20.09.2022 
au fost încheiate acorduri  adiţionale  nr.104 /A  din 21.12.2022 şi nr. 105/A din 21.12.2022  privind micşorarea.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Nobil Prest 104/A 21.12.2022 683,33 820,00

SRL Discont-T 105/A 21.12.2022 6468,93 7090,95
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 38/2022/001 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-

de-participare 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@
gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri

R Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției (repetat) ”Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. 

Puşkin (de la intersecția cu str. Moscova pînă la intersecția cu 
str. Chişinău)”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.

Bălți
Cod CPV 45233250-6
Valoarea estimată a achiziției 4 919 750,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.
md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1664805314427
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664805314427?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 03/10/2022
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări R
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu R   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

R Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 24.11.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Vladmih Company”  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru Nr: 236

Data: 25.11.2022

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664805314427?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664805314427?tab=contract-notice
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru Fără TVA: 5 564 796,20

Inclusiv TVA: 6 677 755,44

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Pînă în decembrie 2022, după data înregistrării 

contractului la MF-TR Nord
IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  R

Modificarea termenului de valabilitate R 

Rezilierea contractului  □

Altele:  []
Temeiul juridic Art.76 alin.(4) din Legea 131/15

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu R   Da □  

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura a fost publicată pe data de 03 octombrie 2022, fiind redus termenul pînă la 15 zile, conform prevederilor 
legale şi în scopul realizării lucrărilor pînă la finele anului 2022.

Pe data de 25 noiembrie 2022, cu SRL ”Vladmih Company”  a fost încheiat contractul nr.236 în sumă de 6 677 755,44 
lei cu TVA privind (repetat) ”Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Puşkin (de la intersecția cu str. 
Moscova pînă la intersecția cu str. Chişinău)”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: a.2022 – pînă în decembrie 2022, după data înregistrării contractului 
la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 21.12.2022, la şedința grupului de lucru, a fost examinată cererea SRL ”Vladmih Company” nr.310 din 
16.12.2022 cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrărilor la obiectul sus-menționat pînă la 01 mai 
2023.

Motivul invocat de agentul economic constă în faptul că încheierea contractului a fost prelungită ca termen din 
motivul contestației depuse pe marginea documentației de atribuire pe data de 10 octombrie 2022 de către SRL 
”Tehnologica Construct” https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664805314427?tab=review. Decizia 
ANSC nr.03D-714-22 a fost emisă  pe data de 4 noiembrie 2022, prin care pretențiile SRL ”Tehnologica Construct” au 
fost respinse ca neîntemeiate.

Totodată şi condițiile climaterice nefavorabile şi instabile din lunile noiembrie şi decembrie 2022, nu au permis o 
executare ritmică a lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr.DAC-38/2022/001 din 21.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664805314427?tab=review
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- Modificarea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 mai 2023 şi de valabilitate a contractului pînă 
la 31.12.2023:

- Transferarea surselor financiare în sumă de 6 677 755,44 lei cu TVA pentru a.2023.

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL

”Vladmih 
Company”

1 21.12.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21046524 din  21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Pavel Slonina, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație Deschisă
Obiectul achiziției consumabile medicale pentru aparatul BBRAUN 

OMNI de tip închis pentru anul 2022
Cod CPV 33140000-3
Valoarea estimată a achiziției 2 244 166,67
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636462570879
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046524/

Data publicării anunțului de participare 09.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 55/22 din 18.01.2022

Denumirea operatorului economic 1. GBG-MLD SRL

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636462570879
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 1. 06-147/21 din 17.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Inclusiv TVA:  

1. 2 871 990.00
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data 
comenzii

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
Se micşorează cu (inclusiv TVA): 

1. 1 746 408.00
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) - 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. GBG-MLD SRL: 

S-a contractat:

-Lot 1.1. Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania cantitatea de 75 buc;

-Lot 1.2 Colecting bag OmnisetBbraun Avitum AG, Germania cantitatea de 225 buc;

-Lot 1.3 Soluție Bicarbonat Sterila 2MMOL/L Potassium cantitatea de 1125 buc;

-Lot 1.4 Cateter Wit Mandrin cantitatea de 75 buc;

-Lot 1.5 Cytosorb filtru cantitatea de 25 buc;

Se propune spre micșorare cu:

-Lot 1.1. Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania cantitatea de 49 buc;

-Lot 1.2 Colecting bag OmnisetBbraun Avitum AG, Germania cantitatea de 150 buc;

-Lot 1.3 Soluție Bicarbonat Sterila 2MMOL/L Potassium cantitatea de 499 buc;

-Lot 1.4 Cateter Wit Mandrin cantitatea de 51 buc;

-Lot 1.5 Cytosorb filtru cantitatea de 18 buc;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu limita stocurilor disponibile pînă la finele anului curent se determină necesitatea micşorării loturilor 
contractate inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 339/22 din 16.12.2022 
a fost încheiat următorul acord privind micşorarea Contractului:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

GBG-MLD SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 1 455 340,00 1 746 408,00      
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1A din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria  com. Iarova
Localitate s. Iarova  r. Soroca
1007601003390 1007601010699
Adresa s. Iarova  r. Soroca
Număr de telefon 023076236
Număr de fax 023076455
E-mail oficial Iarova .prim@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Primarul com. Iarova  Chiriac Ivan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri +  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrari de renovare a reteleei de iluminat public din 

com. Iarova
Cod CPV 45300000-0 
Valoarea estimată a achiziției 1066200.00   lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21063385, ocds-b3wdp1-MD-1662967522096
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063385/

Data publicării anunțului de participare 12.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii +     Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Oficiul National de Dezvoltare Regionala 
si Locala

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.1 din  03.10.2022 

Denumirea operatorului economic SRL ENERGOLED
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2

Data: 17.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 888500.00 lei

Inclusiv TVA: 1066200.00 lei 
Termen de valabilitate 30.12.2022
Termen de execuție 30.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  +

Modificarea termenului de valabilitate  +

Rezelierea contractului 

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76,alin.(7) 2) a), 

b).
 Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Modificări nu au fost efectuate

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

        Achiziționarea  lucrarilor de renovare a Retelei de iluminat public din comuna Iarova raionului Soroca 
pentru anul 2022 a fost în cadrul procedurii de achiziție Nr: 21063385, ocds-b3wdp1-MD-1662967522096 din 
12.09.2022.  Cîştigătorul a fost SRL”ENERGOLED”cu care s-a încheiat contractul nr.2din  17.10.2022 cu valoarea 
1066200.00  lei MD.   După modificare termenul contractului s-a modificat  de la 30.12.2022 la 27.02.2023 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Modificarea a fost făcută din motivul  că condițiile climaterice şi anume precipitatiile indelungate au stopat pe o 
perioada  lucrarile si    există risc sporit de neexecutare  a acestui contract şi nevalorificării mijloacelor financiare până 
la 30.12.2022. 

Deoarece până al momentul actual au fost executate lucrări în sumă de  811121.18 lei şi pînă la finele anului a rămas 
doar citeva zile, deci prin urmare s-a propus (la şedința grupului de lucru din 21.12.2022  privind examinarea situației 
create în domeniul lucrarilor de renovare a retelei de iluminat public din comuna de prelungit valabilitatea terminului 
contractului si executare a lucrarilor de la 30.12.2022 la 27.02.2023
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III. Rezultatele examinării:

          În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2A din 
21.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea  terminului de valabilitate a contractului 
si executare a lucrarilor  de la  30.12.2022 la 27.02.2023.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA lei

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA lei
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr29/09 privind achizitia prin COP ocds-b3wp1-MD-1662448121514  din 03.octombrie2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Dominteni
Localitate s.Dominteni r-nul Drochia
IDNO 1007601010345
Adresa s. Dominteni r-nul Drochia
Număr de telefon 025270234,067575529,060944404
Număr de fax -
E-mail oficial primariasdominteni@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gotornicean Iulia 067575529,060944404

primariasdominteni@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstructia acoperisului sarpant la gradinita de copii 

,,Viorica,, din s. Dominteni r-nul Drochia 
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 843148.87
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1662448121514
Link:-ul://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662448121514?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 06.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

20.09.2022

Denumirea operatorului economic IM GLUCK SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:29/09 prin COP ocds-b3wdp1-MD-1662448121514

Data: 03.octombrie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:   702624.058

Inclusiv TVA: 140524.812
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 3 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1.Nu au fost proiectat scara si intrarea antiincendiara ce este strict necesar, conform normelor in vigoare. Montarea 
acoperisului nou sa inaltat cu 1 metru, acest fapt a adus ca cosurile de fum au ramas in interiarul podului. Luind  in 
considerarea  ca sobele sint o sursa alternativa de aprovizionare cu rnergie termica a incaperilot,este necesar de a 
restabili si de a indeplini lucrari de zidarie  la inaltimea  a 3 cosuri de fum, inclusiv cu instalarea capacilor antiploae. 
Toate aceste lucrari sau planificatadaugator conform recomendarilor specialistilor de la ONDRL conform circularei nr 
02-22/1240 din 09 noiembrie 2022 anexat.Conform comentariilor de la planul acoperisului si fasadei anexate, con-
form devizelor locale nr 3,5,7

2.Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului din motivul ca nui finantarea din partea  Ministerului Infras-
tructurii si Dezvoltarii Regionale si nu se va termina lucrarile pina la 31.12.2022

III. Rezultatele examinării:

1.În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 19.12.2022  a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 120025.21 lei 
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

IM GLUCK SRL 2 19.12.2022 100021.01 20004.20
2.De prelungit termenul de valabilitate a contractului 29/09 din 03 octombrie 2022 pina la 30 martie 2023

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21059296 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Pavel Slonina, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație Deschisă
Obiectul achiziției Necesități de reagenți şi consumabile de laborator 

sisteme închise pentru anul 2022 etapa II
Cod CPV 33000000-0
Valoarea estimată a achiziției 2.075.160,18
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656654603070
Link: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059296/
Data publicării anunțului de participare 01.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 180/22 din 18.07.2022

Denumirea operatorului economic 1. ICS „Diamedix Impex” SRL  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 1. 06-168/22 din 12.08.2022

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Inclusiv TVA:  

1. 1 321 814,40
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data 
comenzii

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
Se micşorează cu (inclusiv TVA): 

1. 47 817,00
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

- 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1 ICS „Diamedix Impex” SRL : 

S-a contractat: Lot 1.9 Prot S Ac cantitatea de 14 buc;

Se propune spre micșorare cu: Lot 1.9 Prot S Ac cantitatea de 11 buc;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu limita stocurilor disponibile pînă la finele anului curent se determină necesitatea micşorării loturilor 
contractate inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 445/22 din 19.12.2022 
au fost încheiat următorul acord privind micşorarea Contractului:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ICS „Diamedix Im-
pex” SRL  Cu capital autohton Acord aditi-

onal nr. 1 21.12.2022 44 275,00 47 817,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21062932 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Pavel Slonina, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă
Obiectul achiziției Materiale de construcție tehnico-sanitare, scule şi produse 

conexe sau auxiliare  pentru anul 2022, etapa III

Cod CPV 44000000-0
Valoarea estimată a achiziției 399.266,93
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662452729204
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062932/

Data publicării anunțului de participare 06.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 248/22 din 17.10.2022

Denumirea operatorului economic 1. ”VERMILION” SRL

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 1. 06-201/22 din 21.10.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Inclusiv TVA:  

1. 395 824.20
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la 
solicitare

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
Se micşorează cu (inclusiv TVA): 

1. 4 728,00
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) - 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

” VERMILION” SRL: 

S-a contractat pentru Lot 2.11 Plasă abrazivă cantitatea de 3 m2, se propune micşorarea cu 1,94 m2.

Lot 2.13 Plasă abrazivă cantitatea de 3 m2, se prropune majorarea cu 2 m2.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu limita stocurilor disponibile ce sunt suficiente pentru finisarea lucrărilor se determină necesitatea mic-
şorării loturilor contractate inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.450/22 din 20.12.2022 
a fost încheiat următorul acord privind majorarea Contractului.

Denumire opera-
tor economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”VERMILION” SRL Cu capital autohton Acord adi-
tional nr. 1 21.12.2022 3 940,00 4 728,00



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

220

ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21044959 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chişinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Pavel Slonina, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație Deschisă
Obiectul achiziției Consumabile şi reagenți de laborator de tip închis pen-

tru anul 2022
Cod CPV 33000000-0
Valoarea estimată a achiziției 13.365.919,77
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1633588763377
Link: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21044959/
Data publicării anunțului de participare 07.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

2021/S 165-432212

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 233/21 din 14.12.2021

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

221

Denumirea operatorului economic

1. SC „Denolga Medical” SRL

2. I.M. Becor SRL

3. Echipamed-Plus SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

1. 06-164/21 din 04.01.2022

2. 06-162/21 din 05.01.2022

3. 06-165/21 din 29.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru

Inclusiv TVA:  

1. 5 404 754,67

2. 3 442 420,62

3. 1 697 639,40
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data 
comenzii

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Se micşorează cu (inclusiv TVA): 

1. 204 953,69

2. 370 458,90

3. 92 248,20
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz) - 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Micșorarea valorii contractului

1. SC „Denolga Medical” SRL: 

S-a contractat:

- Lot 6.2 Amilaza CP cantitatea de 180 buc;

- Lot 6.8 Proteina  Totală cantitatea de 180 buc;

- Lot 6.9 Creatinina cantitatea de 190 buc; 

- Lot 6.11 N Control , container cantitatea de 5 buc;

- Lot 6.12 P Control , container cantitatea de 5 buc; 

- Lot 10.5 Material de control  N2*3ml cantitatea de 24 buc;

- Lot 10.6 Material de control  L2*3 ml cantitatea de 24 buc;
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- Lot 10.7 Material de control H2*3 ml cantitatea de 24 buc;

Se propune spre micșorare cu:

- Lot 6.2 Amilaza CP cantitatea de 25 buc;

- Lot 6.8 Proteina  Totală cantitatea de 35 buc;

- Lot 6.9 Creatinina cantitatea de 60 buc; 

- Lot 6.11 N Control , container cantitatea de 2 buc;

- Lot 6.12 P Control , container cantitatea de 2 buc; 

- Lot 10.5 Material de control  N2*3ml cantitatea de 10 buc;

- Lot 10.6 Material de control  L2*3 ml cantitatea de 10 buc;

- Lot 10.7 Material de control H2*3 ml cantitatea de 10 buc;

2. I.M. Becor SRL:

S-a contractat:

Lot 1.1. Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste cantitatea de 2 buc;

Lot 1.2 Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste cantitatea de 2 buc;

Lot 7.3 Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) cantitatea de 55 buc;

Lot 7.10 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) cantitatea de 30 buc;

Lot 7.12 Total Protein (TP, 300T) cantitatea de 50 buc;

Lot 7.16 LDHI IFCC,300T cantitatea de 10 buc;

Lot 7.17 Ferritin Gen. 4 (FERR) cantitatea de 10 buc;

Se propune spre micșorare cu:

Lot 1.1. Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste cantitatea de 2 buc;

Lot 1.2 Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste cantitatea de 2 buc;

Lot 7.3 Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) cantitatea de 5 buc;

Lot 7.10 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) cantitatea de 7 buc;

Lot 7.12 Total Protein (TP, 300T) cantitatea de 9 buc;

Lot 7.16 LDHI IFCC,300T cantitatea de 4 buc;

Lot 7.17 Ferritin Gen. 4 (FERR) cantitatea de 9 buc;

3. Echipamed-Plus SRL:

S-a contractat:

Lot 5.1 DCL -Cell pack DCL  20L cantitatea de 105 buc;

Lot 5.2 WNR - Lysercell WNR    5,0L cantitatea de 16 buc;

Lot 5.3 WDF - Lysercell WDF     2,0L cantitatea de 46 buc;

Lot 5.4 SULFOLYSER SLS -220A   3*500ml cantitatea de 19 buc;

Lot 5.6 WDF - Fluorocell WDF   2 x 22,0 ml cantitatea de 30 buc;

Se propune spre micșorare cu:
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Lot 5.1 DCL -Cell pack DCL  20L cantitatea de 15 buc;

Lot 5.2 WNR - Lysercell WNR    5,0L cantitatea de 3 buc;

Lot 5.3 WDF - Lysercell WDF     2,0L cantitatea de 15 buc;

Lot 5.4 SULFOLYSER SLS -220A   3*500ml cantitatea de 4 buc;

Lot 5.6 WDF - Fluorocell WDF   2 x 22,0 ml cantitatea de 8 buc;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu limita stocurilor disponibile pînă la finele anului curent se determină necesitatea micşorării loturilor 
contractate inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 422/22 din 19.12.2022 
au fost încheiate următoarele acorduri privind micşorarea Contractului:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autoh-

ton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„ SC „Denolga Medi-
cal” SRL Cu capital autohton Acord aditi-

onal nr. 1 21.12.2022 170 795,21 204 953,69      

I.M. Becor SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 343 017,20 370 458,90   

Echipamed-Plus SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1 21.12.2022 85 415,00 92 248,20
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 24 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Orhei
Localitate mun. Orhei
IDNO 1007601008007

Adresa mun.Orhei str.Vasile Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon 0235-22767
Număr de fax ------------
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Manoli  076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă *  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a Proiectului de execuție pentru 

Piața Regională Orhei
Cod CPV 71200000-0
Valoarea estimată a achiziției 906 124,70
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650289540354-
PN-1650289540354
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1650289540354?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 18.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      Servicii  *    Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu *    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

02 iunie 2022

Denumirea operatorului economic “Intexnauca” SRL

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650289540354?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650289540354?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:82
Data: 13.06.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:620 000,00
Inclusiv TVA:744 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.09.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ pre-
stare  *

Modificarea termenului de valabilitate  *

Rezelierea contractului □ 

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Legea 131/2015 Art.76 şi Art.77]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-

tului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Prelungirea termenului de execuție până la data de  
20.12.2022.

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prin procedura de  Licitație deschisă au fost contractate serviciilor de elaborare a Proiectului de execuție pentru 
Piața Regională Orhei. Câştigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 6 din 02 iunie 2022 com-
paniei “Intexnauca” SRL. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz au fost stipulate în contrac-
tual nr.82 din 13 iunie 2022 în pct.2.2 –3 luni (30.09.2022), inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea 
documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor”. După 
modificarea termenului de execuție (28.02.2023), termenului de valabilitate a contractului se modifică (31.12.2023)  
iar valoarea serviciului ce reprezintă obiectul contractului ,  rămâne neschimbată. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În condițiile contractuale nr.0359-12-22 din 09.12.2022 impuse de Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Experti-
zarea Proiectelor şi Construcțiilor”  către compania “Intexnauca” SRL şi anume 90 de zile de verificare a Proiectului de 
execuție pentru Piața Regională Orhei . Ca temei se impune probleme organizatorice şi tehnice legate de verificare a 
documentației Proiectului de execuție pentru Piața Regională Orhei. Totodată modificarea termenului de execu-
ție a Serviciului de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Orhei cu compania INCP “Urbanproiect” până 
la data de 28.02.2023 legate de schimbări în schema de Zonificare funcțională şi Căi de comunicații şi transport 
pentru  corelări la rețelele inginereşti şi necesitatea elaborării Evaluării Strategice de Mediu. Aceste două proiecte Ser-
viciului de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului  Orhei și Serviciului de elaborare a Proiectului de execuție 
pentru Piața Regională Orhei au tangență, din aceste considerente prelungirea  termenului de execuție până la data 
de 28.02.2023 este argumentată.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.25 din 
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21.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional 4/82 privind privind prelungirea termenului de execuție a con-
tractului nr.82 din 13.06.2022

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“Intexnauca” SRL 4/82 21.12.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.25  din 21.12. 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei
Localitate Mun. Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa str. V. Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon 0235-22767
Număr de fax ---------------------
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Manoli, 076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri *

Licitație deschisă □    Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Construcția centralei termice autonome pentru gră-

dinița nr.4 din str. Vasile Mahu 138, mun. Orhei
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 961 194,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658237558564-
PN-1658237558564
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658237558564?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 19.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □   Lucrări *
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu *    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat *     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658237558564?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658237558564?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.08.2022

Denumirea operatorului economic „AM Sisteme” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 114

Data: 29.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 875 417,29

Inclusiv TVA: 1 050 500,75
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 09.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  *

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 și 77 din Legea 131/2015  
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prin procedura de Cerere Ofertă de Preț a fost contractate lucrări pentru Construcția centralei termice autonome pen-
tru grădinița nr.4 din str. Vasile Mahu 138, mun. Orhei cu valoarea lucrărilor contractate  în sumă de 1 050 500,75 lei, ce 
constituie obiectul contractului. Prin prezentarea proceselor-verbale de finisarea lucrărilor compania „AM Sisteme 
SRL” a prezentat şi devize de excludere a lucrărilor  în sumă de 109 894,61 lei ( una sută nouă mii opt sute nouăzeci 
şi patru lei, 61 bani) şi includere de lucrări în sumă de 104 084,12 lei ( una sută patru mii optzeci şi patru lei, 12 bani) 
.După modificare valoarea lucrărilor contractate  în sumă de 1 050 500,75 lei ce se micşorează cu suma de 5 810,49 lei 
( cinci mii opt sute zece lei, 49 bani) şi constituie 1 044 690,26 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Prin  procedura de Cerere Ofertă de Preț a fost contractate lucrări pentru Construcția centralei termice autonome 
pentru grădinița nr.4 din str. Vasile Mahu 138, mun. Orhei cu valoarea lucrărilor contractate  în sumă de 1 050 500,75 
lei (unu milion cincizeci mii cinci sute lei, 75 bani), ce constituie obiectul contractului. Prin prezentarea proceselor-ver-
bale de finisarea lucrărilor compania „AM Sisteme SRL” a prezentat  devize de excludere a lucrărilor  în sumă de 
109 894,61 lei ( una sută nouă mii opt sute nouăzeci şi patru lei, 61 bani) şi includere de lucrări în sumă de 104 084,12 
lei ( una sută patru mii optzeci şi patru lei, 12 bani) .După modificare, valoarea lucrărilor contractate  în sumă de 
1 050 500,75 lei (unu milion cincizeci mii cinci sute lei, 75 bani)  se micşorează cu suma de 5 810,49 lei (cinci mii opt 
sute zece lei, 49 bani) şi constituie 1 044 690,26 lei (unu milion patruzeci şi patri mii şase sute nouăzeci lei, 26 bani)

III. Rezultatele examinării:
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.26 din 
21.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional 1/114 privind micşorarea valorii contractului cu suma de 
5 810,49 lei  (cinci mii opt sute zece  lei 49 bani).

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

„AM Sisteme” SRL 1/114 21.12.2022 4 842,07 lei 5 810,49 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@
ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __7__ din _20.12.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com. Zagarancea
Localitate s. Zagarancea rl Ungheni
IDNO 100760103633
Adresa S. Zagarancea rl Ungheni
Număr de telefon 023621528
Număr de fax 023621528
E-mail oficial primariazagarancea@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gaviuc Vasile, mob. 068378376, gaviucvasile@gmail.
com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare termică a Căminului de Cultură 

din s. Semeni comuna Zagarancea
Cod CPV 45453000-7
Valoarea estimată a achiziției 1 046 774,80 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:1702-op/16
Link:

Data publicării anunțului de participare 23.09.2016
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Agenția de eficiență energetică 80%

Bugetul local 20%
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

06.10.2016

Denumirea operatorului economic SRL Aedificator

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 08/AP
Data:12.10.2016

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 889 793,33 lei
Inclusiv TVA: 1 067 752 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.05.2023

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  □
Temeiul juridic Art. 76, alin. alin. 7, subalin. 2, lit. b, punctul 169 al HG nr. 638/2020
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Modificări operate prin acorduri adiționale pe anii 
2018,2019,2020,2021,2022

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În perioada anilor 2016-2019 au fost îndeplinite lucrări de reabilitare termică a clădirii Căminului Cultural Semeni de 
către SRL „Aedificator” în sumă de 1067752 lei. Lucrările au fost finalizate iar plățile aferente au fost efectuate pe par-
curs ca urmare a transferurilor parțiale de la Agenția de Eficiență Energetică. În acest sens, au fost semnate acorduri 
adiționale privind valabilitatea contractului de antrepriză nr. 08/AP din 12.10.2016.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Datorită faptului că Agenția pentru Eficiență Energetică a finanțat circa 95 % din valoarea totală a proiectului din 
suma restanță pentru transfer şi a rămas încă 5% care urmează a fi transferat ulterior, după semnarea proceselor-ver-
bal de recepție finală, se propune prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 08/AP din 12.10.2016 pînă 
la data de 31.05.2023, pe perioada garanției de buna execuție._ Din motivul enumerat mai sus, dat fiind faptul că 
urmează ca Primăria şi Agenția de Eficiență Energetică să transfere suma rămasă din cadrul proiectului, după semna-
rea procesului-verbal de recepție finală se propune prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 08/AP din 
12.10.2016, până la 31.05.2023, pe perioada garanției de buna execuție.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__7__din 
__20.12.2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind termenul de valabilitate al contractului nr. 08/AP din 
12.10.2016 încheiat cu SRL „Aedificator” se prelungeşte pînă la data de 31.05.2023.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Aedificator” Nr. 7 20.12.2022 - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

  privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 1  din  22.12.2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă 
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon (022) 250-809
Număr de fax (022) 250-704
E-mail oficial achizitii@urgenta.md
Adresa de internet www.urgenta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Serviciul achiziții publice 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  Licitație deschisă □  Altele: 

Obiectul achiziției Lucrări de alimentare cu energie electrică
Cod CPV 45311000-0
Valoarea estimată a achiziției, fără TVA 2 777 179,71 MDL

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662120658368 /21062763
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662120658368?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 2 sept 2022, 15:24
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al UEprivind proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul respectiv (după caz)

nu e cazul 

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu □    Da □

Sursa de finanțare
Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ Alte surse: [proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 28.10.2022

Denumirea operatorului economic SRL «Techno Test»

Nr. și data contractului de achiziție
Nr:711
Data: 08.11.2022  

Valoarea contractului de achiziție
fără TVA: 2 098 620,32
inclusiv TVA: 2 518 344,38

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Durata de execuție  a lucrărilor contractate este la co-
manda in decurs de 30 (zile). 

 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
http://www.cpv.enem.pl/ro/45311000-0
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662120658368
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic

-  potrivit art.76 alin (7) pct.2 al Legii privind achizițiile 
publice nr. 131 din 03.07.2015;

- Pct. 169 Regulamentul privind achizițiile publice de 
lucrări, aprobat prin HGRM nr. 638 din 26-08-2020

- Pct.5 al Contractului de achiziție.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
fără TVA: + 82 912,58

inclusiv TVA:  + 99 495,10

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz) Nu sunt

Alte informații relevante Nu sunt 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

I.  Se modifică termenul de execuție a lucrărilor cu 60 (şaizeci) zile. Se extinde termenul de valabilitate a 
contractului cu 2 luni. Modificarile contractului vor avea următorul conținut după cum urmeaza:

 Pct.2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 (nouăzeci) zile şi 2 zile după primirea ordinului 
de începere a execuţiei  şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

 Pct.13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 28.02.2023.

II. Se modifică suma contractului nr.711 din 08.11.2022. Majorarea  lucrărilor contractate cu Techno Test 
SRL, sunt în valoare totală de 82 912,58 fără TVA și 99 495,10 cu TVA, ceea ce constituie  3,95 %  din valoarea 
inițială a contractului.

  Suma totală a prezentului contract după modificare  va constitui 2 181 532,90  lei fără TVA şi 2 617 839,48  lei 
cu TVA.

2. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

I. Ținem să menționam că lucrările sunt efectuate în aer liber. Pe parcursul derularii lucrărilor de alimen-
tare cu energie electrică, condițiile climaterice (ploi și ingheturi), au ingreunat derularea continuă și finisa-
rea în termenii stabiliți în contract.

II. În procesul executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică,  s-a constatat necesitatea execută-
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rii următoarelor:

- lucrări de forare a gaurilor strapunse in constructii din beton armat pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind 
masina de foreza carota diamantată cu diametrul de 110 mm. Aceste lucrări lipsesc în caietul de sarcini din motiv că în 
timpul elaborării caietului de sarcini nu se cunoștea din ce material este construit fundamentul si pereții clădirii.

- Lipsă:  Mufa 4KBHTп-1 150/240 (4 buc), Mufa 4 CTп-1 150/240 Б (37 buc), Mufa 4KBHTп-1 70/120 ( 3 buc). În caietul de 
sarcini codul 08-02-160-2 din WinSmeta prevede numai lucrări de montare fără bunurile necesare. Din acest motiv a 
aparut necesitate procurăriii materialelor pentru a finaliza lucrarea dată.

 Lucrările şi materialele menționate constitue lucrări neprăvăzute, care nu au fost incluse inițial în Caietul de 
sarcini al procedurii de achiziție, respectiv în Contractul de antrepriză încheiat cu Techno Test SRL, însă care conform 
standardelor in construcții electrice sunt strict necesare de executat întru darea în exploatare a obiectului sus numit.

3. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 22.12.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului, modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare, modificarea termenului de valabilitate

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor             Acord adițional

Inclusiv TVA

SRL «Techno Test» Capital autohton 1 22.12.2022 Acord aditional                       + 
82 912,58 + 99 495,10

Contract dupa modificare          
2 181 532,90  2 617 839,48  

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
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.1 din 20.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SpitalulDermatologie şi Maladii Comunicabile
Localitate mun.Chişinău, or.Codru
IDNO 1003600151517
Adresa str. Costiujeni, 5/1 
Număr de telefon 0-22-79-41-12 
Număr de fax 0-22-79-44-99
E-mail imspsdmc@mail.ru 
Adresa de internet www.sdmc.md
Persoana de contact Cebuc Alexandru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a căilor de acces şi trotuare în preajma 

obiectivului ampasat pe teren nr. cadastral 0131126.074, al 
IMSP SDMC 

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2776569,55
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1654587768114
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender

/21057761/lot/11578768/
Data publicării anunțului de participare Data publicării:07.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractele de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare CNAM, Surse Proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție

27.07.2022

Denumirea operatorului economic INVEST TEHTRANS 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr:160
Data:04.08.22

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2305 329,00
Inclusiv TVA:2746186,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 90 zile calendaristice

http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender
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III. Date cu privire la modificăril necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare

Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic Legea privind Achizițiile Publice nr.131 din 03.07.2015, art.76 

alin.7, pct.2, lit.a,b,c. 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice

-Nu se aplică

Alte informații relevante
 
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare: 

        În urma desfăşurării procedurii de achiziții publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1654587768114 din 29.07.2022, conform 
deciziei de atribuire a contractului de achiziție nr.21057761/1 din 27.07.2022 a fost atribuit contractul nr.160 din 
04.08.2022 operatorul economic INVEST TEHTRANS privind achiziționarea lucrărilor de reparație a căilor de acces şi 
trotuare în preajma obiectivului amplasat pe teren nr. cadastral 0131126.074, al IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii 
Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chişinău în sumă totală de 2746186,00 lei cu TVA. 

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

      Prin scrisoarea nr.01 din 15.12.2022 operatorul economic INVEST TEHTRANS a solicitat prelungirea termenului de execuție 
a lucrărilor şi a contractului nr.160 din 04.08.2022, pe motivul condițiilor climaterice nefavorabile (precipitații atmosferice, tem-
peraturi scăzute), din acest motiv nu s-a permis finisarea lucrărilor de îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executate 
la cald. Totodată garantează că lucrările nefinalizate în volum de 2675 m2 de îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executate la cald va permite condițiile climaterice, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2023. În temeiul celor expuse, solicită de a 
prelungi termenul de execuție a lucrărilor şi a contractului până la data de 30.04.2023, deoarece este o necesitate stringentă, 
pentru a finaliza lucrările de asfaltare. (Se anexează argumentarea operatorului economic INVEST TEHTRANS, inclusiv si informația 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 6 file).

       Menționăm că Dnul Haruță Anatol responsabil tehnic a raportat că a solicitat de multiple ori respectarea termenului de 
executare a contractului, la care operatorul economic a invocat un alt impediment în realizarea lucrărilor de asfaltare a fost criza 
energetică şi regională care a provocat restricții la livrările cu gaze pentru uzina de asfalt şi livrări de materie primă necesară 
producerii betonului asfaltic şi condițiile climaterice nefavorabile pe parcusul ultimilor trei luni.

V. Rezultatele examinării: 

        În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis :

1.De a încheia acord adiţional între IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile şi INVEST TEHTRANS.

2.Se modifică punctul 2.1 al contractului de antrepriză nr.160 din 04.08.2022, privind achiziţionarea „Lucrărilor de 
reparație a căilor de acces și trotuare în preajma obiectivului amplasat pe teren nr. cadastral 0131126.074, al IMSP Spitalul 
Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru”, în următoarea redacţie: 

 -   se prelungeşte termenul de execuție a lucrărilor şi a contractului - pînă la data de 30 aprilie 2023.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.12 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Gimnazil P. Cazmalî 

Localitate Mun. Ceadîr-Lunga,

IDNO 1011601000527

Adresa Mun. Ceadîr-Lunga,str. Cikalov,53

Număr de telefon 029122496

Număr de fax 029122496

E-mail oficial 6kolapk@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Taşoglo Irina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare

Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 415000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662449650077

Link-ul: 21062919

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 06/09/2022 14:12

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri x     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu x    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat x     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.09.22

Denumirea operatorului economic AO IUGINTERTRANS

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 29
Data: 26.09.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 

25984,30 
Inclusiv TVA: 

28025,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  x
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic În temeiul Legii 131 din 03.07.2015

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 
și amploarea serviciilor)

 Закупка продуктов питания на 2 полугодие 2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu expirarea termenului de valabilitate a contractului, şi nu solicit alte produse 
alimentare.

III. Rezultatele examinării:

                     În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/
acordului-cadru nr. 12 din 21.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind Micşorarea şi 
majorarea valorii contractului  

Denumire operator economic
Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

AO IUGINTERTRANS 17 21.12.2022 -1870,00 -2000,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _5_ din _21.12.2022______

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Truşeni, mun. Chişinău
Localitate Comuna Truşeni mun. Chişinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30
Număr de telefon 022-59-02-36/022-59-81-11
Număr de fax
E-mail contabilitateatruseni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Nedreaga Ghenadii

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea ofertei de pret
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1662631713987
Data deschiderii ofertelor 26.09.2022
Nr. BAP  
Data publicării în BAP 08.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări x
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din com. 

Truseni (lucrări adaugătoare) (REPETAT)
Cod CPV 45247130-0
Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu x

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat x

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului 04.10.2022
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Operatorului economic cîștigător S.R.L ”Atar-Inter”

Date de contact ale  operatorului economic tel 

Nr. contract de achiziție nr.24

Data contract de achiziție 12.10.2022

Valoarea contractului de achiziție 961 212,72

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 2 luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  x

Rezelierea contractului  

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea achizitiilor publice nr.131/2015, art. art.76, alin(7), pct.(4).
Valoarea modificărilor
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  x
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu x

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

__________________________________________________________________________________ Lucrări de con-
strucție a rețelei de canalizare din com. Truseni (lucrări adaugătoare) (REPETAT __________________________
___________________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Avînd în vedere faptul ca achiziționarea lucrărilor pentru obiectul ” Construcția  rețelei de canalizare din com. Truseni 
(lucrări adaugătoare) a fost inițiată REPETAT, deoarece la prima procedură de achiziție nu a participat niciun ofertant 
şi ca rezultat grupul de lucru pentru achiziții a anulat procedura si a inițiat REPETAT, acest fapt a dus la modificarea 
termenului de execuție a lucrărilor (2 luni) şi începerea executării lucrărilor cu întîrziere în luna octombrie 2022.  

        Prin demersul nr. 021 din 19.12.2022 antreprenorului SRL ”Atar Inter” prin care a informat Autoritatea Contractantă 
Primăria Truseni despre etapele de executare a lucrărilor, invocînd faptul că pentru finalizarea lucrărilor este necesar 
de a asfalta cu beton asfaltic (gr.4,0 cm) trecerile de drum cu suprafața de 228 m2 la suma directă de 81 908,00 lei,  
fapt care nu pot fi executate/finalizate în legătură cu condițiile meteo nefavorabile (temperaturi scăzute pînă la – 4 
C), conform SNIP nu se permit lucrări de asfaltare.
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 Grupul de lucru pt achizitii publice în temeiul art.76 alin (7),  pct.(4) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile 
publice a hotărît de a încheia Acord Adițional privind prelungirea valabilității contractului nr. 24 din 12 octombrie 
2022,  fără a accepta ajustarea periodică a valorii contractului de achiziție în perioada anului 2023, în cazul în care va 
surveni solicitarea respectivă din partea antreprenorului SRL ”Atar Inter”. 

. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu condițiile meteo nefavorabile (temperaturi scăzute), conform normelor SNIP nu se permit lucrările de 
asfaltare.  Pentru cazul dat este necesară prelungirea valabilității contractului  pînă la 30.06.2023,  pentru a finaliza 
obiectul achiziției.

        Grupul de lucru pt achizitii publice în temeiul art.76 alin (7), ( pct. 4).”modificări neesențiale” al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice a hotărît de a încheia Acord Adițional privind prelungirea valabilității con-
tractului nr.24 din 12 octombrie 2022.  

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr.__25__din _21.12.2022__ a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.__5___ din __21.12.2022____ 
privind:
_Se prelungește valabilitatea contratului nr. 24 din 12 octombrie 2022 pînă la 30.06.2023, fără fără a accep-
ta ajustarea periodică a valorii contractului de achiziție în perioada anului 2023, în cazul în care va surveni solicita-
rea respectivă din partea antreprenorului SRL ”Atar Inter”. 

VIII. Informații privind organismul de supraveghere şi organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 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. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi 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/acordului-cadru

Nr. 2 din 21.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 10076010096025
Adresa Str. Teilor, 10
Număr de telefon 022 76 75 75
Număr de fax 022 76 75 75
E-mail oficial pretura.botanica@pmc.md
Adresa de internet www.botanica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ionaş Natalia; 

tel: 060688775; nionash@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă X 
Obiectul achiziției Renovarea sediului din bd. Dacia nr. 37/1, destinat Centru-

lui Municipal de Tineret, sectorul Botanica, mun. Chişinău
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziției 4 107 830,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1659017065532
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21060821/lot/11592129/

Data publicării anunțului de participare 28.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Licitație deschisă X 

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Contract de antrepriză
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Nr. 25 din 25.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Atractiv Invest”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 91

Data: 05.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 576 856,54

Inclusiv TVA: 4 292 227,85
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 4 luni

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45400000-1
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659017065532
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060821/lot/11592129/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060821/lot/11592129/
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare – 7 luni

modificarea termenului de valabilitate – 01.06.2023
Temeiul juridic În conformitate cu pct. 2.3 din Contractul nr. 91 din 05.09.2022 

,,Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată 
dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor 
cauze: datorită impedimentului care justifică neexecutarea 
obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevi-
zibile pentru Antreprenor;

influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea 
executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, 
or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răs-
frânge asupra calității lucrărilor.”

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional de majorare a valorii contractului nr. 1/109 din 
05.10.2022 cu 366 933,89 lei inclusiv TVA

Alte informații relevante

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Renovarea sediului din bd. Dacia nr. 37/1, destinat Centrului Municipal de Tineret, sectorul Botanica, mun. Chişinău.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Dat fiind faptul că anterior instituția din bd. Dacia, 37/1, destinată Centrului Municipal de Tineret, sectorul Botanica, mun. 
Chișinău, a fost deconectată de la toate rețelele edilitare (energie electrică, rețele de apeduct, rețele termice), dar racordar-
ea sursei de energie electrică și apă a durat aproximativ 1,5 luni. Urmare, procesele tehnologice umede se desfășoară mult 
mai lent, din cauza temperaturilor diurne scăzute, trasarea rețelelor de gaze și conectarea cazangeriei la rețeaua de gaze 
reprezintă o procedură de recepție și racordare de durată. În contextul celor menționate mai sus, dar și din considerentul că 
lucrările de construcție trebuie să fie calitative și fiabile, este necesar de majorat termenul de valabilitate a contractului cât 
și a perioadei de execuție ținând cont de condițiile și situația reală a obiectului.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 25/1 din 20.12.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Modificarea termenului de executare a lucrărilor de şi Modificarea termenului 
de valabilitate a contractului de antrepriză.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ,,Atractiv – Invest” 2/191 21.12.2022 0 0

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1630579382211-4 din 20.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 212296

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-fron-
tieră cu Ucraina, km 11,16-12,06

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 8 392 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1630579382211

h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1630579382211?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 02.09.2021
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Sursa de finanțare Alte surse: Fondul Rutier

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

05.10.2021

Denumirea operatorului economic SRL „Neledimpex”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr.: 06-14/258

Data: 08.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 8 687 217,50

Inclusiv TVA: 10 424 661,00
Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 30.12.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7(2)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 1 din 17.08.2022:
- modificarea garanției de bună execuție;
Acord adițional nr. 2 din 01.09.2022:
-modificarea valorii contractului +131 501,99;
Acord additional nr. 3 din 01.09.2022:
- ajustarea valorii contractului +3 458 814,00.

http://www.mtender.gov.md
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Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Contractul de achiziție încheiat este finalizat.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal din 09.12.2022 al grupului de lucru, în componența: 

- Andrei Ermurachi, şef al Direcției Implementare Proiecte a ÎS „ASD”,

- Eduard Crudu, director SRL „Neledimpex”,

- Nicolae Tcaci,  inginer-şef proiect SRL „Universcons”,

- Valentin Brinişter, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”

a examinat situația la obiectul ,,Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30 - Tudora - Palanca - frontieră cu Ucraina, km 11,16-
12,06” şi a constatat următoarele.

Volumele de lucrări s-au executat şi măsurat de facto, astfel la finalizarea lucrărilor s-au depistat volume neexecutate în 
caietul de sarcini, însă care nu necesită a fi executate, deoarece au fost executate în cadrul altor contracte. 

În acest context, se propune excluderea volumelor de lucrări prevăzute, rămase neexecutate în caietul de sarcini, însă care 
nu necesită a fi executate, şi anume:  

1. Consolidarea şanțurilor trapezoidale cu beton monolit 1:1.1, de pe sectorul de drum PC 113+64 - 114+38 (stânga), PC 
113+92-114,38 (dreapta) cu o lungime de 120 m; 

2. Construcția casiurilor pe acostament şi taluzuri de la PC114+38 (pe ambele părți) - 2 buc.; 

3. Amenajarea bordurilor la intrări în curți - 104 m; 

4. Amenajarea podețelor  la intrările în curți cu Ø 0,4m - 2 buc.;

5. Amenajarea  bordurii mari – 1341 m; 

6. Amenajarea trotuarului – 1681 m2
 şi amenajarea bordurilor la trotuare -1364 m;

7. Amenajarea bornelor kilometrice – 1 buc.   

Drept urmare, a fost întocmit devizul de cheltuieli la volumele de lucrări care urmează a fi excluse din devizul general în 
prețurile ofertei adjudecate (în valoare de 1 589 966,99 lei, inclusiv cu TVA). Iar motivele indicate supra, servesc temei pen-
tru întocmirea unui acord adițional la contract în scopul finalizării lucrărilor la acest obiectiv.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), dar 
şi prevederile contractuale, grupul de lucru stabileşte necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține 
de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform  de-
vizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform 
prevederilor contractuale.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr. 4 
din 19.12.2022 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 06-14/258 din 08.12.2021.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA
SRL „Neledimpex” (-) 1 589 966,99
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 20.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cahul
Localitate Mun. Cahul
IDNO 1007601010297
Adresa Mun. Cahul, str. Independenței, 2, MD - 3909
Număr de telefon (0299) 31400 Preşedintele raionului
Număr de fax (0299) 22058 anticamera
E-mail oficial achizitiicrcahul@gmail.com 
Adresa de internet https://cahul.md/ 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rotaru Diana- specialist în domeniul achizițiilor publi-
ce, tel. 078728007; rotarudiana790@yahoo.com 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □ Cererea ofertelor de prețuri  V Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Autospecială (autogunieră)  de 16m 3 pentru colectarea 
şi transportarea deşeurilor

Cod CPV  34100000-8
Valoarea estimată a achiziției 1 515 808,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  

 

ocds-b3wdp1-MD-1656586986592
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059251/ 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 30.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat 15%     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Fondul Ecologic Național 85%

mailto:achizitiicrcahul@gmail.com
https://cahul.md/
mailto:rotarudiana790@yahoo.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656586986592
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059251/
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15.08.2022

Denumirea operatorului economic SA Eximotor
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21/1

Data: 26.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 740 000,00

Inclusiv TVA: 2 088 000,00 
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  V

Rezelierea contractului  □

Altele: 
Temeiul juridic Conform art. 76 alin 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu sunt

Alte informații relevante Nu sunt 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

        În urma desfăşurării licitației publice Nr.   ocds-b3wdp1-MD-1656586986592, a fost înregistrat contractul de an-
trepriză Nr.21/1 din 26.08.2022 cu operatorul economic SA Eximotor, obiectul achiziției fiind “Autospecială (autogu-
nieră) de 16m 3 pentru colectarea şi transportarea deşeurilor”, în valoare de 2 088 000,00 lei, inclusiv TVA.

Modificările obiectului de achiziție prevăd modificarea termenului de valabilitate a contractului, astfel valabilitatea 
acestuia fiind până la data de 31.05.2023.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Contractul de antrepriză Nr.21/1 din 26.08.2022 cu operatorul economic SA Eximotor, obiectul achiziției fiind “ Autos-
pecială (autogunieră) de 16m 3 pentru colectarea şi transportarea deşeurilor” , a fost încheiat pe perioada 26.08.2022 
– 31.12.2022. Pentru a implementa cu succes proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în raionul Ca-
hul – etapa I”, este necesar prelungirea termenului  contractului de antrepriză nr. 21/1 din 26.08.2022, dat fiind faptul 
că până în prezent nu au fost transferați la contul autorității contractante cele 85% din valoarea contractului, 
adică 1 719 530 lei, în anul de gestiune 2022,  din partea Fondului Ecologic Național care la moment este în proces de 
reorganizare, cu o ulterioară reluare a activităților şi achitărilor în anul 2023.

În urma deciziei grupului de lucru, conform art. 76 alin 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 
pct. 12.2 din contractul de antrepriză încheiat între SA Eximotor şi Consiliul raional Cahul, se majorează termenul de 
valabilitate a contractului până la data de 31.05.2023 pentru posibilitatea de a achita operatorului economic suma 
restantă.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656586986592
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III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind majorarea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.05.2023:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SA Eximotor Nr. 02 Data 20.12.2022 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 24/13 din 22.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Localitate or. Ialoveni
IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Număr de telefon 268 27235 078883842
Număr de fax 268 22692
E-mail oficial oficiu.adrc@gmail.com
Adresa de internet www.adrcentru.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Golovco

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele 

Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti

Cod CPV 45232411-6
Valoarea estimată a achiziției 5 358 433,33 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1602139183014
https://achizitii.md/ro/public/tender/21029172/ 

Data publicării anunțului de participare 18.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

N/C

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.10.2020

Denumirea operatorului economic Izodromgaz S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 24/4

Data: 05.11.2020

mailto:oficiu.adrc@gmail.com
http://www.adrcentru.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602139183014
https://achizitii.md/ro/public/tender/21029172/
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6,108,617.5
Inclusiv TVA: 7330341,00

Termen de valabilitate Până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție 6 (şase) luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Procesul-verbal de constatare din 23.11.2022

Legea nr.489 din 08.07.1999, privind sistemul public de asigu-
rări sociale

Legea nr.1585 din 27.02.2008, cu privire la asigurarea obliga-
torie de asistență medicală.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) N/C
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

N/C

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Agenția de Dezvoltare Regională a organizat procedura de licitație publică în baza Documentului Unic de Program 
pentru anii 2017-2020, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin con-
strucția sistemelor de apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului La-
puşnița, raionul  Hînceşti”

În urma procedurii a fost desemnat câştigător S.C. Izodromgaz S.R.L., cu suma valorică de 7330341,00 lei, inclusiv TVA 
(Contractul de antrepriză nr.24/4 din 05.11.2020).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Pentru a efectua modificări la contractual nr.24/4 din 05.11.2020 a fost depistată o neconcordanță dintre datele 
indicate în M-Tender pentru procedura Nr: ocds-b3wdp1-MD-1602139183014, LINK-ul: https://achizitii.md/ro/pu-
blic/tender/21029172/, Darea de seamă nr.24/3 din 05 noiembrie 2020 şi Contractul de antrepriză nr.24/4 din 05 
noiembrie 2020 referitor la termenul de valabilitate a contractului. Anunțul de atribuire nu a fost indicat termenul 
de valabilitate a contractului. De la bun început în sistem a fost introdus eronat termenul pentru disponibilitatea 
bugetului ce ține de implementarea proiectului dat până la data de 30 decembrie 2021, însă conform punctului 13.5. 
a contractului de antrepriză termenul de execuție a fost stabilit pînă la recepția finală a lucrărilor. La fel şi în Darea de 
seamă a fost indicat termenul de valabilitate pănă la 31 decembrie 2020, însă recepția de terminare a lucrărilor este 
preconizată în luna ianuarie a anului 2023. În prezent S.C. Izodrmomgaz S.R.L. are valabilă şi garanția bancară de buna 
execuția a contractului. Tergiversarea lucrărilor şi sistarea acestora s-au datorat prescripției tehnice privind amplasa-
rea obiectului în zona drumului public din 29.11.2021. Autorizarea de amplasarea a o obiectivului în zona drumului 
public a fost obținută la data de 23.08.2022. Ultimele lucrări au fost efectuate integral de către operatorul economic 
şi vor fi achitate până la sfârşitul anului 2022, conform Deciziei Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională şi 
Locală nr. 17/22 din 28.10.2022. Pentru recepția finală a lucrărilor un termen rezonabil a valabilității contractului ar fi 
sfârşitul anului 2023.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1602139183014
https://achizitii.md/ro/public/tender/21029172/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21029172/
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2. Examinând procesul-verbal de constatare din 23 noiembrie 2022  a comisiei la care au participat beneficiarii finali 
(primăriile com. Sofia şi com. Negrea), responsabilul tehnic, proiectantul, dirigintele de şantier, compania de con-
strucție şi Co-investitorul, referitor la soldurile de lucrări contractate, conform adresărilor din partea antreprenorului 
şi în baza proiectului tehnic prezentat spre execuție au fost depistate volume de lucrări care nu sunt necesare de a 
fi executate din motivul că aceste lucrări au fost executate în cadrul altor proiecte îndeplinite de primăria s. Negrea. 
Respectiv a fost propus să fie excluse lucrările care nu sunt necesare a fi executate care constituie valoarea de  1 231 
081.00 lei, inclusiv TVA. 

În urma examinării scrisorii Asociației S.R.L. Izodromgaz din 15.12.2022, conform contractului nr.24/4 din 05.11.2020, 
se majorează valoarea finală a volumelor executate datorită măririi procentului asigurărilor sociale de la 22.5% 
prezentat în devizul de cheltuieli prezentat la contractul nr.24/4 din 05.11.2020, la 24.00% pentru perioada în care au 
fost executate lucrările din anii 2021-2022. Astfel diferența valorică în urma modificării procentului asigurărilor socia-
le reprezintă valoarea în cuantum de 3 956.00 lei inclusiv TVA.

Reieşind din cele menționate mai sus suma contractului nr.24/4 din 05.11.2020 se micşorează cu (-) 1 227 125.00 lei.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional 
privind modificarea Contractului de antrepriză nr.24/4 din 05 noiembrie 2020 după cum urmează:

I.1 Punctul 13.1 sintagma ”recepția finală a lucrărilor” se substituie cu sintagma ”31 ianuarie 2023”.

I.2 Punctul 3.1 sintagma ”7,330,341.00  (Șapte  milioane trei sute treizeci mii trei sute patruzeci şi unu 00 
lei) MD, inclusiv TVA 1,221,723.5  lei MD.” se substituie cu sintagma ”6 103 216.00  (Șase milioane una sută trei mii 
două sute şaisprezece 00 lei) MD, inclusiv TVA 1 017 202.66 lei MD.”

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

I z o d r o m g a z 
S.R.L.

24/11 21.12.2022 (-) 1 022 604.16 (-) 1 227 
125.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon 022792743
Număr de fax 022923088
E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru 

,,Reparația drumului de pe str-la 2 Molocanilor, str-la 1 
Molocanilor, str. Molocanilor, str. Drumul Schinoasei (acce-
sul) str-la Schinoşica, str. Dragomirna, str. Olimpică, str-la 1 
Olimpică, str-la 2 Olimpică, str-la 3 Olimpică din or.Codru

Cod CPV 71300000-1
Valoarea estimată a achiziției 297 900  mdl
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649419691374
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649419691374?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării:08.04.2022
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

31.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL Geotech P

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71300000-1
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649419691374
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru MD-1649419691374/01
Data:31.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 211300 mdl
Inclusiv TVA: 253560 mdl

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 90 de zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, din legea privind achiziţiile publice alin. (7) punctul 1,  b) 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În cadrul realizării proiectului de execuție  s-au constatat anumite circumstanțe neprevăzute care au 
condiționat recepționarea documentației de proiect. Astfel, autoritatea contractantă a întreprins an-
umite acțiuni.   În data de 15.07.2022, Primăria or.Codru a inițiat un demers către ,,Oficiul Teritorial al 
Cancelariei de Stat bd Ștefan cel Mare, 180/ Primarului General Ion Ceban str. Ștefan cel Mare, 83 / Di-
recția generală arhitectură, urbanism și relații financiare,, cu solicitarea de a delega desemna persoană 
cu studii în dom. arhitecturii pentru a elibera certificate de urbanism și autorizații de construcție, pentru 
perioada lipsă a persoanei responsabile din primărie.

     Solicitarea autorității contractante nu s-a soldat cu nici un răspuns pozitiv, din lipsă de cadre disponi-
bile, astfel ambele părțile ale contractului au fost  supuse unui proces de tergiversare a acțiunilor majore 
pentru continuitatea contractului. 

     Deasemenea,s-a stabilit că pe un tronson de stradă locuitorii au amenajat pavaj pe drum public și nu 
doresc să se facă investigațiile tehnice necesare pentru elaborarea studiului geologic. Astfel, autoritatea 
contractantă urmează să stabilească o adunare cu locuitorii privind porțiunea de pavaj amenajată, cu 
substituirea acesteia cu un strat de asflat corespunzător pentru construcție unui drum public..

   

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Luînd în considerare circumstanțele de fapt, autoritatea contractantă apreciază efortul depus în perio-
ada respectivă, privind realizare unor lucrări geotehnice, pentru alte străzi și studii care nu depind într-o 
măsură considerabilă de emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare însă pentru recepția 
proiectului este necesar a fi înlăturate toate obstacolele.

    În vederea obținerii scopului prioritar al contractului în cauză, cel de a obține proiectul de execuție 
realizat, autoritatea contractantă stabilește necesitatea de a prelungi termenul de executare pînă la 
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01.02.2023 iar cel de valabilitate pînă la 31.12.2023 pentru a beneficia de o rezervă de timp în vederea 
efectuării transferurilor care vor depinde de sursele financiare aprobate de către Consiliul or.Codru.

VII Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 21.12.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind 

1. Se prelungeşte termenul de executare a contractului pînă la 01.02.2023

2. Se prelungeşte termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2023

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Geotech P              01     21.12.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03/ MD-1653671499807 din 20.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hînceşti
Localitate mun. Hînceşti 
IDNO 1007601004054
Adresa str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon 026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax 026923286
E-mail oficial municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet primariahincesti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandru BOTNARI

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție 	Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă 

□  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinițele 

nr. 4 ”Andrieş” şi nr. 7 ”Guguță”
Cod CPV 37535200-9 SIA RSAP 37500000-3
Valoarea estimată a achiziției 500 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1653671499807

Link: ocds-b3wdp1-MD-1653671499807

Data publicării anunțului de participare 27 mai 2022, 20:10
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 	Bunuri □   

Servicii □   

Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

- Nu □ 

   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □   
  Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 

- Alte surse: : Alocații Consiliul Raional Hîncești

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653671499807
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

12.07.2022

1. Denumirea operatorului economic Mobilier Novator
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 130

Data: 26.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 436375,00 

Inclusiv TVA: 523650,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 3 luni

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 	Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
□

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, alin 7 pct.2 Legea 131/2015

Articolul 66. Gestionarea angajamentelor alin. (2) din Le-
gea nr. 181

din 25-07-2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bu-
getar-fiscale

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)  nu

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

AAP a înregistrat la data de 15.12.2022 acordul privind:

1) Modificarea termenului de executare/ livrare/ pre-
stare  31.03.2023.

2) Modificarea termenului de valabilitate 31.03.2023.

Însă, Ministerul Finanțelor a invocat Articolul 66. 
Gestionarea angajamentelor alin. (2) din Legea nr. 181 
din 25-07-2014 finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale, potrivit căruia, la procurarea de bunuri şi 
servicii asumarea angajamentelor de către autorităţile/
instituţiile bugetare se permite doar în scopurile şi în 
limitele alocaţiilor bugetare”.

Alte informații relevante

IV. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul nr. 130 din 26.07.2022 ”Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinițele nr. 4 ”Andrieș” și nr. 7 ”Gugu-
ță”” include 2 loturi după cum urmează:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Prețul unitar 

(fără TVA)

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)
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LOTUL 1 Echipament pentru terenuri de joacă 
pentru grădinița nr. 4 ”Andrieș”

Mobilier 
Novator 1 lot 218 380,00 218 380,00 262 056,00

LOTUL 2 Echipament pentru terenuri de joacă 
pentru grădinița nr. 7 ”Guguță”

Mobilier 
Novator 1 lot 217 995,00 217 995,00 261 594,00

Modificarea care urmează a fi înregistrată se referă la micşorarea valorii contractului.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 08.12.2022 operatorul economic Mobilier Novator S.R.L. a informat autoritatea contractantă prin scrisoa-
rea nr. (de intrare) 02/1-43/1419 ”că livrarea şi instalarea echipamentului este în derulare şi că la acest moment sunt 
executate din - LOTUL 1 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 4 ”Andrieş”: Balansoar 6 buc. în 
valoare de 25920,00 lei, carusela cu 5 locuri 4 buc. în valoare de 54408,00, iar din LOTUL 2 Echipament pentru terenuri 
de joacă pentru grădinița nr. 7 ”Guguță” au fost livrate şi intalate carusela cu 5 locuri – 108816,00 lei, masuța cu sca-
une 1 buc. - 4380,00 lei, tabla pentru desen cu creta 1 buc. - 2940,00 lei, iar tobogan de inox 8 buc. – 79200,00 lei se 
instalează la moment. Celelalte poziții cum sunt - LOTUL 1 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 4 
”Andrieş”: complex de joacă nr.1  –1 buc.- 40890,00 lei şi complex de joacă nr.2 – 1 buc. 74580,00 lei urmează a fi insta-
late în decurs de 15 – 20 zile. Poziția nisipieră cu capac 9 buc. – 66258,00 lei din Lotul 1 şi poziția nisipieră cu capac 9 
buc. – 66258,00 lei din lotul 2 urmează  a fi livrate şi instalate până în luna martie. Motivul întîrzierii este în legătură cu 
situația dificilă în Ucraina, livrarea unor elemente, care conțin plăci de polimeri HDPE (polietelenă de înaltă densitate 
multistrat)  se întârzie. Scrisoarea producătorului «Нью-Лайн» or. Dnepro se anexează.”. Suplimentar, operatorul eco-
nomic Mobilier Novator S.R.L. a solicitat prelungirea termenului de livrare şi instalare până în luna martie 2023. Auto-
ritatea contractantă a întocmit documentația privind modificarea termenului de livrare şi modificarea termenului de 
valabilitate a contractului, prelungind acestea până la 31.03.2023. AAP a examinat documentația privind modificarea 
contractului şi a înregistrat acordul adițional. 

Ulterior, am fost consultați de către dna Gariuc Alexandra, consultant principal din cadrul Direcției achiziții publice al 
Ministerului Finanțelor, care ne-a comunicat, că potrivit Legii nr. 181 din 25-07-2014 finanţelor publice şi responsabi-
lităţii bugetar-fiscale, autoritățile publice contractează/achziționează bunuri şi servicii în limitele alocaţiilor bugetare 
planificate pentru anul bugetar respectiv, astfel, nu este reglementat semnarea acordurilor privind prelungirea ter-
menul de livrare şi de valabilitate la contractele de bunuri şi servicii pentru alt an bugetar.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului- cadru nr. 01- MD-
1653671499807 din 20.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind: micşorarea valorii contractului

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv TVA

Mobilier Novator S.R.L. Cu capital autohton 01/130 20.12.2022 -206655,00 -247986,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

258

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  de achiziții publice

Nr.1/ocds-b3wdp1-MD-1662721893057  din 22.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Ustia
Localitate satul Ustia, raionul Glodeni
IDNO 1007601002131
Adresa Satul Ustia, raionul Glodeni
Număr de telefon 024951412; 024951285
Număr de fax -
E-mail oficial cheptearodica@rambler.ru

Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cojocari Alexandru

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP 
Obiectul achiziției Echipament şi utilaj pentru terenul sportiv universal 

pe lîngă casa de cultura din satul Ustia raionul Glode-
ni

Cod CPV 37000000-8
Valoarea estimată a achiziției 196560,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

ocds-b3wdp1-MD-1662721893057  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocd-
s-b3wdp1-MD-1662721893057?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 09.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu

Sursa de finanțare Proiect în cadrul Programului de Dezvoltare Locală şi 
Regională „Satul European”, finanțat din Fondul Națio-
nal de Dezvoltare 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19 septembrie 2022

Denumirea operatorului economic SRL “Nova Nivel Grup”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 25

Data: 06 octombrie 2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662721893057?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662721893057?tab=contract-notice
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 253000,00
Inclusiv TVA:  303600,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

 Nu a fost modificat contractul anterior

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Expresia  „12.6 Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022” se substituie cu expresia „12.6 Prezentul con-
tract este valabil până la 31.12.2023”

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din cauza  că lucrările de construcție a stadionului nu au fost finisate , nu este posibilă instalarea utilajului şi echipa-
mentului până la 31.12.2022.

7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1/ocds-b3wdp1-
MD-1662721893057  din 22.12.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind Modificarea termenului de vala-
bilitate  a contractului.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL “Nova Nivel Grup” 1 / o c d s - b 3 w d p 1 -
MD-1662721893057  

22.12.2022 253000,00 303600,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNT
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon 022792743
Număr de fax 022923088
E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de elaborare a documentației de proiect 3 loturi
Cod CPV 71300000-1
Valoarea estimată a achiziției 882366   mdl
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637740788012
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637740788012?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării:24.11.2021
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Geotech P
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  MD-1637740788012/01

Data:27.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 389580 mdl

Inclusiv TVA: 467496 mdl
Termen de valabilitate 31.12.2022

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71300000-1
http://www.mtender.gov.md
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Termen de execuție 90 de zile
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76, din legea privind achiziţiile publice alin. (7) punctul 1,  b) 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În cadrul realizării proiectului de execuție  s-au constatat că pe carosabilul care urmează a fi construit drumul 
capital pe str. Soarelui (lotul nr.2) din or.Codru sunt amplasați stîlpi electrici, motiv pentru care operatorul 
economic ne-a informat în data de 13.09.2022 că acești stîlpi necesită a fi relocalizați. Autoritatea contrac-
tantă a inițiat un demers în data de13.09.2022 către Premier Energy cu privire la situația create. Răspunsul 
a fost oferit în data de 15.11.2022, însă fără precizare unei soluții optime pentru relocarea stîlpilor.

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Luînd în considerare circumstanțele de fapt, autoritatea contractantă menționează că operatorul eco-
nomic a realizat proiectul de execuție pentru lotul I, fiind în acest sens semnate și actele de predare pri-
mire. În cele ce urmează, autoritatea contractantă,va iniția ulterioare demersuri către Premier Energy 
pentru a putea finaliza proiectarea obiectivului pentru construcția str. Soarelui. din or.Codru, cu oferirea 
unei soluții privind relocarea stîlpilor care sunt 9 la nr.

  În vederea obținerii scopului prioritar al contractului în cauză, cel de a obține și  proiectul de execuție 
realizat pentru lotul 2, autoritatea contractantă stabilește necesitatea de a prelungi termenul de execu-
tare pînă la 01.02.2023 iar cel de valabilitate pînă la 31.12.2023 pentru a beneficia de o rezervă de timp 
în vederea efectuării transferurilor care vor depinde de sursele financiare aprobate de către Consiliul 
or.Codru.

VII Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 21.12.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind 

1. Se prelungeşte termenul de executare a contractului pînă la 01.02.2023

2. Se prelungeşte termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2023

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Geotech P              01     21.12.2022
 ____________________
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din  19.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satul Andruşul de Jos, r-nul Cahul
Localitate satul Andruşul de Jos, r-nul Cahul
IDNO 1007601006623
Adresa S.Andruşul de Jos, r-nul Cahul, str.Ștefan cel Mare
Număr de telefon 029952236
Număr de fax 029952236
E-mail oficial primaria.andrusuldejos@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Leonte Constantin, tel:029952236

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Constructia sistemului de alimentare cu apa si canaliza-

re in s.Andrusul de Jos
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2368447 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: 21045434
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1634278864933

Data publicării anunțului de participare 15.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

26.10.2021

Denumirea operatorului economic LIAICUL SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2

Data: 04.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  2790405.06 lei

Inclusiv TVA: 3348486.07 lei
Termen de valabilitate 01.11.2022
Termen de execuție 01.11.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Andrusul de Jos

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 Modificarea pentru  prelungirea contractului se efectueaza din motiv ca nu s-a reusit de facut transferurile 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din        04.11.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungire termenului de valabilitate

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

LIAICUL SRL 11 16.12.2022 2790405.06 3348486.07
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  de achiziții publice

Nr.1/ ocds-b3wdp1-MD-1662721232946  din 22.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Ustia
Localitate satul Ustia, raionul Glodeni
IDNO 1007601002131
Adresa Satul Ustia, raionul Glodeni
Număr de telefon 024951412; 024951285
Număr de fax -
E-mail oficial cheptearodica@rambler.ru

Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cojocari Alexandru

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP 
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe 

lîngă casa de cultură
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 474470,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 

ocds-b3wdp1-MD-1662721232946
Link-ul: 

Data publicării anunțului de participare 09.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu

Sursa de finanțare Proiect în cadrul Programului de Dezvoltare Locală şi 
Regională „Satul European”, finanțat din Fondul Națio-
nal de Dezvoltare 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30 septembrie 2022

Denumirea operatorului economic Î.I  “Gamureac Alexandru”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 26

Data: 07 octombrie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 435387,22

Inclusiv TVA: 522464,66 

http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 90 zile calendaristice

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind achiziții-
le publice de lucrări Nr.638 din 26.08.2020

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

 Nu a fost modificat contractul anterior

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 Expresia  „13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la la 31.12.2022/recepția finală a lucră-
rilor” se substituie cu expresia „13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract 
în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până  la 31.12.2023/recep-
ția finală a lucrărilor”

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din cauza  condițiilor climaterice nefavorabile nu a fost posibilă executarea lucrărilor pînă la 31.12.2022.

7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1/ ocds-b3wdp1-
MD-1662721232946  din 22.12.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind Modificarea termenului de vala-
bilitate  a contractului.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Î.I  “Gamureac 
Alexandru”

1/ ocds-b3wdp1-
MD-1662721232946 22.12.2022 435387,22 522464,66

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 36/2022/002   din  22.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622/0231-54623
Număr de fax 0231-54623
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuş , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție  □ Cererea ofertelor de prețuri.

R Licitație deschisă  □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Executarea lucrărilor de reparație a străzilor 

municipale, conform necesităților DGC a Primăriei 
mun.Bălți (2 loturi)

Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 4 859 089,79 (lei, fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662979801541
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662979801541?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12/09/2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări R

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu R   Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

R Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.10.2022

Denumirea operatorului economic SA Drumuri Bălți

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662979801541?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662979801541?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 188

Data: 11.10.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 458 782,60

Inclusiv TVA: 2 950 539,12

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție pînă la 25.11.2022, după data înregistrării 

contractului la MF-TR Nord

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  R

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □  

Modificarea termenului de valabilitate □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.1) și alin.(8) din Legea 131/15

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

+315 043,49 lei cu TVA

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu □    Da R 

AA nr.1 din 23.12.2022 privind prelungirea termenului de 
executare a lucrărilor pînă la 23 decembrie 2022

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 11 octombrie 2022, cu SA Drumuri Bălți a fost încheiat contractul nr.188 privind executarea lucrărilor 
LOTUL nr.1: «Reparația str.Decebal (de la ”Secția de boli infecțioase” pînă la casa nr.121A)»”, conform necesităților 
DGC a Primăriei mun.Bălți. 

Termenul de executare a lucrărilor - pînă la 25.11.2022, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord, 
valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2022.

La şedința Grupului de lucru din 25 noiembrie 2022, a fost examinată adresarea operatorului economic nr.286 din 
24.11.2022 cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 23 decembrie 2022, din motivul că 
lucrările nu au putut fi finalizate pînă la 25.11.2022, fiind invocați factorii climaterici nefavorabili şi instabili din ultima 
perioadă.

Drept urmare, a fost încheiat AA nr.1 din 23.12.2022 privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă 
la 23 decembrie 2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La şedința Grupului de lucru din 16 decembrie 2022, a fost examinată adresarea operatorului economic nr.300 din 
08.12.2022 cu privire la necesitatea operării modificărilor în lista cu cantitățile de lucrări, din următoarele motive:
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La adresarea operatorului economic sînt anexate devizele de excludere şi includere a volumelor de lucrări, precum şi 
schema lucrării de execuție. 

Specialiştii Direcției Gospodărie Comunală şi-au exprimat acordul cu motivele expuse de agentul economicCa 
rezumat, este necesar de a fi excluse volume de lucrări în sumă de -181 321,71 lei cu TVA, şi adăugate lucrări în sumă 
de +315 043,49 lei cu TVA, ceea ce constituie +11,38%.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind:

- Micşorarea valorii contractului cu -181 321,71 lei cu TVA;

- Majorarea valorii contractului +315 043,49 lei cu TVA.

Modificările aplicate nu contravin cadrului legislativ:

Articolul 76. Interzicerea divizării sau măririi achiziţiilor publice

(7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în 
următoarele situaţii:

1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse 
în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a preţului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşeşte 15% 
din valoarea contractului iniţial;

(8) În sensul dispoziţiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibilă atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii:

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea 
sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor.

Denumire 
operator economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SA Drumuri Bălți

2 22.12.2022

-151 101,425 -181 321,71

+262 536,24 +315 043,49

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 94-3

 din 22 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601010493
Adresa str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01 
Număr de fax 022 22 01 72
E-mail oficial achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Teleman Oxana, 022242501

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Contract subsecvent la acord-cadru

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a terenurilor de minifotbal  în 
curțile blocurilor de locuințe

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 4 005 000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637307124374
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637307124374

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 19.11.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări   □      

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Alte surse: Buget municipal X

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

 25 octombrie  2022

Denumirea operatorului economic  5AQ INVEST SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 26-CS/22
din 31octombrie    2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637307124374
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 2 898 396,53
Inclusiv TVA: 3 478 075,83  

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 60 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare

Modificarea termenului de valabilitate  □

Temeiul juridic Art. 76 al.(7) p. 4) al  Legii 131/2015] art. 30 al.11) H.G. 10/2021
P. 14.1  al Contractului nr. 26-CS/22
14.1 - În cazul în care:
a. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b. condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
c. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 
prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, 
prin consultare, părţile vor stabili:
- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul  a fost încheiat la data de  31.10.2022 cu   executarea lucrărilor de construcție a terenurilor de 
minifotbal  în curțile blocurilor de locuințe  in termen de 60 de zile cu instalarea şi montarea gazonului 
artificial. Lucrările conform Contractului urmează  a fi  executate in aer liber. 

La data de 21.12.2022, Antreprenorul  solicită modificarea contractului prin prelungirea termenului de 
execuție si de valabilitate a contractului, având ca temei tergiversarea executării lucrărilor invocând Con-
diții meteo nefavorabile de executării lucrărilor, care ar duce la lucrări necalitative şi consecințe nefavora-
bile parților.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luând in considerație condițiile climaterice nefavorabile (precipitații, temperaturi joase) in luna decembrie,  
nu a fost posibilă  respectarea tehnologiei în montare a gazonului artificial, ca rezultat, executarea lucrărilor 
au fost stopate. Din cele expuse,  este necesară prelungirea termenului de execuție cu prelungirea terme-
nului de valabilitate a contractului 

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție,  a fost încheiat acordul adițional 
de modificare a  contractului subsecvent   nr.26-CS/22 din 31.10.2022  la obiectivul ” Lucrări de con-
strucție a terenurilor de minifotbal  în curțile blocurilor de locuințe” în ceea ce priveşte   prelungirea 
termenului de execuție pină pe data de  31.03.2023 şi  prelungirea termenului  de valabilitate a contractului 
pînă pe data de 31.12.2023.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

” SRL „5AQ INVEST””
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 19.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău                

IDNO 1016601000212

Adresa mun. Chişinău, bld. Grigore Vieru 22/2

Număr de telefon 0 22 222 445

Număr de fax 0 22 222 445

E-mail oficial office@capcs.gov.md

Adresa de internet http://capcs.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Procopii Diana 

022-222-490
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Achiziţionare medicamentelor nece-
sare instituțiilor medico-sanitare publice 
(IMSP) şi instituțiilor bugetare care prestează 
servicii medicale şi sociale pentru anul 
2022 (Lista suplimentară)

Cod CPV  33600000-6 - Produse farmaceutice

Valoarea estimată a achiziției 11 178 198,02 MDL

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

 

Link: ocds-b3wdp1-MD- 
1625834824575

Data publicării anunțului de participare  09.07.2021 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  □     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu  □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □       

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

25.10.2021

Denumirea operatorului economic Nominal Anexa 1

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nominal Anexa 1

Data: 08.11.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Nominal Anexa 1

Nominal Anexa 1

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 31.12.2022

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic -art. 76, alin. (7), pct. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice 
și

- pct. 28, subpct. 13), subpct. 15), pct. 30, subpct. 11), subpct. 13), pct. 31 
din Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor 
publice

- pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul 
pentru achiziții publice centralizate în sănătate 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului Nr.01-10/876 
din 28.11.2022 al IMSP Spitalul Raional Briceni suma totală a contractului  Nr. 775 LD 21/112457  din 08.11.2021  (4 949,30  lei MD) 
se majorează cu 742,40  lei MD şi constituie 5 691,70 lei MD (cinci mii şase sune nouăzeci şi unu lei, 70 bani)  MD.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motivul majorării numărului de pacienți internați în secțiile spitalului,  grupul de lucru al IMSP Spitalul Raional Briceni prin 
demersul Nr.01-10/876 din 28.11.2022, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 775 LD 21/112457 din 08.11.2021 cu 
operatorul economic Dita Est Farm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 742,40  MDL (şapte sute patruzeci şi 
doi, 40 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

IV. Rezultatele examinării:
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1.În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordul adiţional privind 
majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, 
suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu şi fără TVA,suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile şi cantitatea medicamentelor pina la modifica-
re, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile şi cantitatea medicamentelor după modificare, 
pretul unitar si suma.

Anexa 2 Loturile şi cantitațile spre modificare din contractul de bază :
1. AA Nr.1 la contractul Nr. 775 LD 21/112457 din 08.11.2021 IMSP Spitalul Raional Briceni

  Pînă la modificare

Denumire 
operator 
economic

Bunuri
Denumirea Comerci-
ală medicamentului, 

doza

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Preț uni-
tar (fără 

TVA)

Preț 
unitar 

(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

DitaEst Farm 
SRL

Natrii chloridum+Kalii 
chloridum+Calcii 

chloridum+Natrii lactas

(analog Hartman)

Solutie Hartman 
- 6.02 g+0.373 
g+3.138 
g+0.294 g/1000 
ml 500 ml

flacon 500 9,1654 9,8986 4582,70 4949,30

Anexa 3  Loturile şi cantitațile după modificare :

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 775 LD 21/112457 din 08.11.2021 IMSP Spitalul Raional Briceni

  După la modificare

Denumire 
operator 
economic

Bunuri
Denumirea Comerci-
ală medicamentului, 

doza

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Preț uni-
tar (fără 

TVA)

Preț 
unitar 

(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

DitaEst Farm 
SRL

Natrii chloridum+Kalii 
chloridum+Calcii 

chloridum+Natrii lactas

(analog Hartman)

Solutie Hartman 
- 6.02 g+0.373 
g+3.138 
g+0.294 g/1000 
ml 500 ml

flacon 575 9,1654 9,8986 5270,10 5691,70

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. crt. Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ unitatea de măsură Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 24958200-6 Floculanți, coagu-
lanți, odorizant

Conform caietului de sarcini Conform 
caietului 
de sarcini 5 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

- Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1

64100000-7 Servicii poştale

800 000 buc. Recepționarea şi distribu-
irea facturilor

2 500 000,00
2 200 000 buc. Recepționarea, francarea, 

sortarea, transportarea şi 
livrarea corespondenței

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte permisive în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul III

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor
Cantitatea/ unitatea de măsură Descrierea 

achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 44163100-1 Țeavă oțel m
Conform 
caietului de 
sarcini

3 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (2) li. a) 
din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor sociale în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului de Mana-
gement anti-mită.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fieca-
re lot în parte)

1

31170000-8

Transformator

Conform caietului de 
sarcini

Conform caietului de 
sarcini 2 383 500,002 Întrerupător de forță

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

http://www.acc.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunurilor.
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor/lucrărilor

Cantitatea/ uni-
tatea de măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 42131120-3

Vane Conform caietului 
de sarcini

Conform caietului 
de sarcini

2 661 630,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

- Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor
Cantitatea/ unitatea de 

măsură

Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1
42310000-2 Arzător de combustibil combinat gaz- 

motorină 5000kW 3

Conform 
caietului 
de sarcini 1 564 800,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură

Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1

34100000-8

Autovehicul
1 Conform 

caietului 
de sarcini 720 000,00

2
Autospecială pentru colec-
tarea şi transportarea deşe-
urilor lichide

2
Conform 
caietului 
de sarcini

1 120 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

http://www.acc.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unitatea de 
măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 30141200-1

Calculatoare, imprimante, 
multifuncționale

Conform caietului de 
sarcini

Conform caietului 
de sarcini

923 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunurilor.
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația 
de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (4) 
din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energe-
ticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale, nu se asigură 
accesul liber, direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul 
în care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ uni-
tatea de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 09331200-0
Centrale fotovoltaice 
10kW, 15kW, 20kW, 
100kW

Conform caietu-
lui de sarcini Conform caietului de sarcini 3 617 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin. 
(2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la între-
prinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului de 
Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unitatea 
de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 38421100-3 Contor de apă 40000 buc. Conform 
caietului de 
sarcini

10 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Experiență similară;

- Declarație pentru eligibilitate;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 31121110-4
Convertizoare de 
frecvență 7,5-75-
90kW

Conform caietului 
de sarcini

Conform caietului 
de sarcini

851 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale 
a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-
ciilor/lucrărilor

Cantita-
tea/ uni-
tatea de 
măsură

Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1

44167100-9

Cuplaj fontă Conform 
caietului 
de sarcini

Conform 
caietului 
de sarcini

1 400 000,00

2 Adaptor fontă

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

297

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ servicii-
lor/lucrărilor

Cantita-
tea/ uni-
tatea de 
măsură

Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 38421110-6 Debitmetre ultrasonice Conform 
caietului 
de sarcini

Conform 
caietului 
de sarcini

1 925 600,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

- Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Experiență similară;

- Declarație pentru eligibilitate;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunu-
rilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea achiziției Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1

31120000-3 Generator electric 
500kVA

1

Conform caietului de sarcini

800 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunurilor.
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 42131160-5 Hidrant subteran de incendiu din 
fontă ductilă 350 buc. Conform caietului 

de sarcini 1 783 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (2) 
li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat 
şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor sociale 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului de 
Management anti-mită;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale 
a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md

Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obți-
ne accesul liber, direct, total şi gratuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (4) 
din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi epurarea 
apei uzate, precum şi executarea lucrărilor şi exploatarea con-
strucțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor/lucrărilor
Cantitatea/ unitatea 

de măsură Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

1 24951100-6 Uleiuri, lubrifianți şi lichi-
de tehnologice 

Conform caietului de 
sarcini

Conform caietului de 
sarcini 1 200 000,00

 
III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (2) 
li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinde-
rea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor sociale 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului de 
Management anti-mită;
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IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 42131120-3
Închizător D=1000

Conform caietului 
de sarcini

Conform 
caietului de 
sarcini

2 305 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

- Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publi-
care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta-
țiilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Cantitatea/ unitatea de măsură Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1

42122000-3 Pompe, motopompe Conform caietului de sarcini Conform 
caietului 
de sarcini 1 669 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1 50710000-5 Servicii de încercări şi mă-
surări a utilajului electric

Conform caietului de 
sarcini

Conform 
caietului 
de sarcini 1 100 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Informații privind capacitatea tehnică şi profesio-
nală a ofertantului, inclusiv experiența similară.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul II

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bu-
nurilor/ servici-

ilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1

51220000-0 Servicii de insta-
lare a contoare-
lor de apă 

25000 Conform 
caietului de 
sarcini

10 625 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Informații privind capacitatea tehnică şi profesio-
nală a ofertantului, inclusiv experiență similară.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/

lucrărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 79713000-5
Servicii de pază şi supraveghere 
fizică la obiectivele S.A. „Apă-Canal 
Chişinău” 42 posturi Conform caie-

tului de sarcini 12 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte permisive în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare;

- Informații privind capacitatea tehnică şi profesio-
nală a ofertantului;

- Certificate de instruire a angajaților.
IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul III

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/lu-

crărilor
Cantitatea/ unita-

tea de măsură
Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 50323000-5 Servicii de întreținere şi reparație a impri-
mantelor, inclusiv reîncărcarea cartuşelor

Conform caietului 
de sarcini

Conform 
caietului de 
sarcini

1 040 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale 
a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt. Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor

Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 90410000-4 Servicii de colectare, şi transportare a deşeu-
rilor lichide de la agenţi economici rută

Conform 
caietului de 
sarcini 1 400 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Informații privind capacitatea tehnică şi profesio-
nală a ofertantului, inclusiv experiență similară.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/
lucrărilor

Cantitatea/ unita-
tea de măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 44163100-1 Țevi din polietilenă pentru apă 
potabilă

ml Conform 
caietului de 
sarcini

1 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin. 
(2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la între-
prinderea de stat şi întreprinderea municipal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului de 
Management anti-mită.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

nr. ___________ din____________ 

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Albişoara 38

Numărul de telefon/fax Tel: 022 25-69-01, fax: 022 22-23-49

Adresa de e-mail a entității contractante achizitii@acc.md
Pagina web oficială a entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-256-797, 060711110,

achizitii@acc.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care 
se va putea obține accesul liber, direct, total şi gra-
tuit la documentația de atribuire

(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 
alin. (2) şi (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizi-
țiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
şi serviciilor poştale, nu se asigură accesul liber, 
direct, total şi gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md,

www.acc.md

Tipul entității contractante şi obiectul principal de 
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă 
de achiziție comună)

captarea, tratarea şi distribuția apei, colectarea şi 
epurarea apei uzate, precum şi executarea lucrări-
lor şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor Cantitatea/ 
unitatea de 

măsură

Descrie-
rea achi-

ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 44470000-5 Trapă din fontă 330 buc.

Conform 
caietului 
de sarcini 1 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte admi-
nistrative Nu 

http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
http://www.acc.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție - Dovada înregistrării persoanei juridice;

- Neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 
alin. (2) li. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea munici-
pal; 

- Achitarea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în RM;

- Conformarea la Politica în domeniul Sistemului 
de Management anti-mită;

- Acte care certifică calitatea/conformitatea bunurilor.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de par-
ticipare privind contractul/contractele sectorial/
sectoriale la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție  □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale 
a Comerțului

(numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante -

Președintele grupului de lucru ___________________________

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 06A din 04.01.2023

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chişinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax 022 431 955
E-mail furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact Chirița Alexandru
Tipul autorității contractante şi obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația restrânsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

  √ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020,  
Articolul 38. Licitația restrânsă, alin. (4).

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Nu aplica

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru Bunuri  √     

Obiectul de achiziție RFQ_228  ANVELOPE DE IARNĂ

Anunțul de participare

Nr. Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 93

Data publicării: 25 NOIEMBRIE 2022, VINERI

Link-ul: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_
nr_93_1.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut  √
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică  √ 

Nr. oferte primite
Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici şi mijlocii:

1 DAAC HERMES SA
 
 
 

mailto:furnizor@premierenergy.md


BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

325

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru Procesului Verbal nr. 175 din 20.12.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire DAAC HERMES S.A.

IDNO 1002600009035

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

info@daac-hermes.md +37322406231; +37378300377
Chisinau, str. Calea Iesilor 10
daac-hermes.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da √         

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) Nu √             

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract) Nu √       

Valoarea ofertei câştigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

7.369,85 MDL fără TVA 

Valoarea şi procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți. Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. şi data 
contractului

Suma MDL, in-
clusiv TVA

Lotul 3  209582 - Anvelope 245/70/
R16 (4x4) 34631400-3 4 buc.

Contract 
3b00723din  
03.01.2023

8.843.82 MDL

TOTAL ATRIBUIT MDL
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect şi/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu √   

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu √      

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:info@daac-hermes.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

privind modificarea contractului 

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

din __.___.20__

1. Denumirea entității contractante: S.A. ”TERMOELECTRICA”

2. IDNO: 1003600026295

3. Adresa: str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-391

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: tender@termoelectrica.md, www.
termoelectrica.md.

6.  Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația 
de concurs și la informații suplimentare: ocds-b3wdp1-MD-1646299201463.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună): Entitate contractantă licențiată în sectorul termoenergetic şi al gazelor 
naturale.

8.  Codul CPV: 45300000-0

9.  Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD-2024.

10. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziție sectorială nr.21052684, a fost adjudecat contractul 
nr.2022122 din data de 31.05.2022 privind executarea lucrărilor de modernizare la 3 (trei) blocuri loca-
tive :

•	 Lot 1 – Modernizarea sistemului interior de încălzire şi alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Mi-
lescu Spătaru 21/3 (două scări, 71 apartamente) - 2 124 128,56 lei;

•	 Lot 2 – Modernizarea sistemului interior de încălzire şi alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Mi-
lescu Spătaru 21/4 (două scări, 71 apartamente) – 2 124 128,56 lei;

•	 Lot 3 – Modernizarea sistemului interior de încălzire şi alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Calea 
Ieşilor 59/1 (una scara, 36 apartamente ) – 865 990,22 lei, cu termenul de realizare a lucrărilor până la 
data de 31.08.2022.

În urma modificărilor, conform Acordului adițional nr. 1 din 07.09.2022, s-a înlocuit blocul din str. 
Calea Ieșilor 59/1 cu str. Calea Ieșilor 51/5 și s-a prelungirea termenului de executare a lucrărilor 
pînă la 31.10.2022.

În urma solicitărilor, conform Acordului adițional nr. 2 din 01.11.2022, s-a prelungirea termenului 
de executare a lucrărilor pînă la 15.11.2022

În urma solicitării se modifică valoarea lucrărilor executate.

11. Creșterea prețului în urma modificării (după caz): Nu este cazul.

12. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

mailto:tender@termoelectrica.md
http://www.termoelectrica.md
http://www.termoelectrica.md
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În contextul implementării  lucrărilor cu  costul  total  conform contractului de 4.709.768,47 lei fără 
TVA, au apărut unele modificări la executarea lor. 

Modificările  date  ţin  de lucrările suplimentare la compartimentele „Coloanele colectoarelor, sisteme inte-
rioare de apă caldă, magistrale şi colectoare”,  în rezultat  suma  contracatată  pentru    toate  trei  blocuri 
a crescut cu 250.143,49 lei fără TVA, unde unele lucrări au devenit suplimetare şi alte lucrări au fost 
excluse.

Modificările  date  ţin  de lucrări suplimentare  la compartimentele  ”Încălzire  şi  sisteme  interioare  de   
apă  caldă  apartamentele ”,  în  rezultat  suma  contractată  pentru   PNUD s-a micşorat cu 1.000.297,98 
lei   fără  TVA ,   cu  un  număr  total de 180 apartamente, dintre  care spre executate cu  forțele  antrepre-
norului au fost indeplinite 112 apartamentele, 39 apartamente sunt la  îcălzire  autonomă, 20  aparta-
mente şi-au executat lucrările cu  forțele  propria, în 9  apartamente nu s-a permis acesul antreprenorul.

În acest sens, menţionăm că suma totală a devizelor de cheltuieli spre executare a lucrărilor nu 
depăşeşte cea din contract. Conform contractului suma este de 4.709.768,47 lei fără TVA, conform 
devizelor de cheltuieli pentru executarea lucrărilor este de 3.959.613,98 Iei fără TVA.

În rezultat    căreia   suma    totala  contracatată  a  micșorat cu 750 154,49 lei fără  TVA.

13. Data deciziei de atribuire a contractului: 28.04.2022.

14. De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa   de   
internet   ale   noului   operator   economic   sau   ale    noilor    operatori economici: Nu este cazul.

15. Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile Uniunii 
Europene și/sau din unul dintre   statele   membre   ale   Uniunii Europene: Nu este cazul.

16. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Naționa-
lă pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 
820-651, contestatii@ansc.md

17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.03.2022.

18. Alte informații relevante:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.163 din 
01.11.2022 a fost încheiat acordul adiţional la contractul nr.2022122 din 31.05.2022  privind:

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului 
adițional Modificarea valorii lucrărilor executate

“Techno Test“SRL 3 30.12.2022 4 414 121,56

 

Director general al întreprinderii în 

alte ramuri (interimar):

__

mailto:contestatii@ansc.md
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 23 din 13.01.2023

privind achiziționarea de contoare de uz casnic 
prin procedura de achiziție sectorială: Licitație deschisă

”Achiziționarea contoarelor de uz casnic” - Numărul: CG-02B/2023

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chişinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, ion.lisa@chisinaugaz.md, 
www.chisinaugaz.md;

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale; - autoritate centrală de achiziție;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la pro-
cedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan-
darde de referință

1 38550000-5 Contor cu termocompensator G-10Т, 
DN 25 мм L=250 buc. 54 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

2 38550000-5 Contor cu termocompensator G-4 T, 
DN 15 мм L=110 buc. 7 903 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

3 38550000-5 Contor cu termocompensator G-4 T, 
DN 20 мм L=110 buc. 7 883 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

4 38550000-5 Contor cu termocompensator G-4 T, 
DN 25 мм L=110 buc. 24 703 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

5 38550000-5 Contor cu termocompensator G-6T, 
DN=25 L 150 (гайка 32) buc. 383 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

6 38550000-5 Contor cu termocompensator G-16Т, 
DN 40 мм L=280 buc. 34 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

7 38550000-5 Contor cu termocompensator G-25Т, 
DN 50 мм L=335 buc. 42 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md
mailto:ion.lisa@chisinaugaz.md
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8 38550000-5 Contor cu termocompensator G-6T, 
DN=25 L 250 buc. 49 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

9 38550000-5 Contor cu termocompensator G-4 T, 
DN 20 мм L=250 buc. 2 144 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

10 38550000-5 Contor cu termocompensator G-4 T, 
DN 25 мм L=153 buc. 464 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

11 38550000-5 Contor cu termocompensator G-4 T, 
DN 25 мм L=250 buc. 140 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

12 38550000-5 Contor cu termocompensator G4ETe 
L110 DN 25 cu supapă de închidere buc. 5 Conform documentației de atribuire 

(caietului de sarcini)

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: 39 719 966,67   

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD114;

10. După caz, orice garanții solicitate: garanție pentru ofertă;

11. Principalele modalități de finanțare şi plată şi/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: transfer ban-
car; surse proprii;

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă  este  ca-
zul, numărul maxim al acestora: nu se aplică;

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv şi part-
eneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succe-
sive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care 
urmează să fie discutate: nu se aplică;

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pe loturi 
(se va selecta): nu se aplică;

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu sunt acceptate;

16. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  până la 30 iulie 2023 – conform graficu-
lui prestabilit;

17. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2023;

18. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): nu;

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative (după caz): nu se aplică;

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se 
menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Criteriile de calificare și de selecție 
(Descrierea criteriului/cerinței)

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cer-
inței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Oferta:

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, 
semnat şi stampilat de către operatorul economic, confirmat prin 
semnătură electronică.

Obligatoriu

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat şi stampilat de 
către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. Obligatoriu

Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de 
sarcini); Obligatoriu

Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de 
sarcini); Obligatoriu
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2 Garanția pentru oferta:

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Ga-
ranție bancară emisă de către instituția financiară unde 
se deserveşte  ofertantul în valoare de 2,0% din suma 
ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic 
decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul au-
toritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, 
ştampilată şi semnată, confirmate prin aplicarea semnă-
turii electronice a participantului;

Garanția pentru ofertă se reține:

a) operatorul economic retrage sau modifică ofer-
ta după expirarea termenului de depunere a 
ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de 
achiziţii publice;

 nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului 
după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, 
specificată în documentația de atribuire, înainte de 
semnarea contractului de achiziţii publice.

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod 
fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD-
87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDIND-
CONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL 
”Chişinău-gaz”;

Obligatoriu

3 Demonstrarea eligibilității de către 
ofertant/candidat:

Declarație privind eligibilitatea, semnată şi ştampilată de 
către operatorul economic, confirmată prin semnătură 
electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul 
de participare);

Obligatoriu

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condamnării 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 
de bani, semnată şi ştampilată de către operatorul eco-
nomic, confirmată prin semnătură electronică (conform 
modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare);

Obligatoriu

4 Demonstrarea capacității de exer-
citare a activității profesionale:

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformi-
tate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de 
înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul 
de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin 
semnătură electronică;

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confir-
mat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantu-
lui, valabil la data deschiderii;

Obligatoriu

Informație generală: semnat şi stampilat de către oper-
atorul economic, confirmat prin semnătură electronică 
(conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare)

Obligatoriu

Rechizite: semnat şi stampilat de către operatorul eco-
nomic, confirmat prin semnătură electronică (conform 
anexei nr. 6 la Anunțul de particpare)

Obligatoriu
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5 Demonstrarea capacității economice 
financiare:

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la 
bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal 
de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică 
a plații impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări 
sociale şi lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de 
achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se 
verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.
md);

Obligatoriu

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 
2022, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, 
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;

Obligatoriu

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei 
nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va 
demonstra experiența în domeniul de activitate;

Obligatoriu

Declarație privind lista principalelor livrari/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei 
nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența 
similară, semnată şi ştampilată şi confirmată cu aplicarea 
semnăturii electronice; 

Obligatoriu

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii 
împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în 
ultimii 3 ani: 
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări 
similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce 
urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea 
viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor con-
tractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract sau cifră 
de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu 
mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției 
propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele 
financiare prezentate;

Obligatoriu

7 Demonstrarea capacității tehnice şi /
sau profesională:

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul 
de sarcini; Obligatoriu

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat şi 
ştampilat, şi confirmat prin semnătură electronică; Obligatoriu

Document care atestă relația ofertantului cu producător-
ul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electron-
ică;

Obligatoriu

8 Asigurarea standardelor calității:

Certificate de calitate / conformitate a principalelor gru-
puri de bunuri; Obligatoriu

Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - 
termen minim 24 de luni; Obligatoriu

9 Condiții de plată:

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în 
termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de 
primire predare şi facturilor fiscale, care vor fi primite nu 
mai des de o dată în lună;

Obligatoriu
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10 Garanția de bună execuție  5% din 
valoarea contractului:

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către 
instituția financiară unde se deserveşte  ofertantul în 
valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen 
de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contract-
ului sau prin transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a partic-
ipantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod 
fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD-
87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDIND-
CONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL 
”Chişinău-gaz”

Obligatoriu

11 Ofertantul este obligat să facă cunoştință cu obiectul şi să elaboreze oferta în modul stabilit;

12 Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română;

13
Pentru eficientizarea examinării,evaluării şi comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să 
posede şi să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de 
atribuire, la momentul depunerii ofertei;

14 Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie completate şi semnate 
de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica;

15
Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu 
informația solicitată; 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii negoci-
ate), după caz: nu se aplică;

22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cad-
ru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică;

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -;

24. Ofertele se prezintă în valuta: MDL, EURO sau USD (în caz 
de prezentare în alte valute în afară de MDL – evaluarea / comparația se va face în baza cursului valu-
tar oficial al BNM la ziua deschideriiofertelor);

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: 
cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare;

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor (va fi calculat pe fiecare lot separat):

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER;

- pe: [data] conform informației SIA RSAP MTENDER;

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
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28. Termenul de valabilitate a ofertelor: - minimum 90 de zile calendaristice;

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română; 

32. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu se aplică;

33. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se 
aplică;

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se 
aplică;

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:  09.12.2022;

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: prin SIA RSAP;

38. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă

facturarea electronică Se acceptă

plățile electronice Se acceptă
Alte informații relevante: -;
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ANUNŢ DE PARTICIPARE

№ MTG-L-06/23 din  12.01.2023

privind achiziţionarea: Echipament pentru determinarea componenței chimice a gazelor / 

Cromatograf de laborator și Cromatograf în flux

prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________

                                                                       (tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL.

2. IDNO: 1003607010109.

3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406.

          5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatran-
sgaz.md.

7.  Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): 

- Activități licențiate: „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale 
din Republica Moldova. 

8.  Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/ prestarea/executarea următoarelor bunuri/ servicii/ lucrări:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Unitatea de 
măsură Can-

tita-
tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, standar-

de de referinţă
Valoarea estimată 

(lei fără TVA)

Echipament pentru determinarea componenței chimice a gazelor

1. 38432210-7
Lotul 1 
Cromatograf 
de laborator

buc 1 conform Caietului de 
sarcini 3 204 000,00

2. 38432210-7
Lotul 2
Cromatograf 
de flux

buc 1 conform Caietului de 
sarcini 1 423 000,00

Valoarea estimativă totală: 4 627 000,00

    9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115.

10. După caz, orice garanţii solicitate: 

(transfer pe contul autorității sau formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.)

•	 Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.

      Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte  ofertantul în valoare de 
2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin 

callto:+373%2022%20300%20405
mailto:office@moldovatransgaz.md
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transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, confir-
mate prin aplicarea semnăturii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertant;

      Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câştigătorul de-
semnat în cadru procedurii de achiziții. 

      Garanția pentru ofertă se reține: 

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale;

nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, 
specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale.

•	 Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% din valoare contractului.

       Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte ofertantul în valoare de 5,0% din 
suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer 
la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, confirmate prin aplica-
rea semnăturii a participantului.  

      Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a 
mărfii fără obiecții.

              Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – 

or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; 

BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin:

surse proprii; transfer bancar.

12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul 
maxim al acestora: nu se aplică;

13.  În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv şi 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive 
pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluţii care urmează să 
fie discutate: nu se aplică;

 14. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant:   -

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite; 
          16. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: pîna la 30.11.2023;

17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării şi este 
valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

18. Contract de achiziţii sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
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19.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative (după caz): nu se aplică;

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie:

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului / 
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / 
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind 
valabilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta: În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei. Obligatoriu

3
Demonstrarea 
eligibilității de către 
ofertant / candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de 
bani, semnată şi ştampilată de către operatorul economic, 
confirmată prin semnătură electronică. (Anexa nr. 2 la anunțul 
de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind 
neîncadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu 
privire la evitare a con-
flictului de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți. 
Anexa nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin 
semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți.  
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lista 
principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 
(trei) ani bunuri similare ca complexitate şi preț. Condiția se va 
aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri 
similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, 
sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie 
egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea 
documentelor confirmative de executarea a contractului (copii 
contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

337

8 Demonstrarea capacității 
economice financiare:

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de 
bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat 
(valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova) original confirmat prin semnătura 
electronică şi/sau semnat şi ştampilat de către ofertant.

- Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 2022, 
înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare 
(anexarea „Recipisei”), semnat şi ştampilat de către ofertant 
(formularul RSF1);

- Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidența, 
prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență 
sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara 
sa de rezidență, sau a extrasului de pe pagina web oficială a 
autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală 
ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă 
rezidența emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de 
venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în 
limba engleză sau în limba rusă. 

Obligatoriu

9

Atestarea conformității 
bunurilor, identificată 
clar prin referire la 
specificații sau standarde 
relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea 
tuturor cerințelor caietului de sarcini, şi anexarea 
documentelor confirmative (catalog producător / broşuri / 
manual operațional, etc.)

Obligatoriu

11

Declarație privind 
termen de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu 
 la livrare

12 Garanția de bună ex-
ecuție a contractului În sumă de 5% din valoarea contractului.

Obligatoriu

 se prezintă 
odată la 

semnarea 
contractului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de 
participare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț Conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu
          Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie comple-
tate şi semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

          Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată.

   Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

21.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică.

22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică;
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Nr. crt. Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

1

  Cel mai mic preț de ofertă   
  Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V = Cmin/C1…n х 80 unde, 

  V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
   Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
   C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
   80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2

  Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de          
achiziții, se calculazea in baza informației prezentata în  Anexa 5.

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

  E= S1…n / Smax х 20 unde, 

 E – evaluare experienței similare, puncte; 
 S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei; 
 Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare valoare,   lei; 
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;     

20

23. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): 

•	 Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de 
aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire;

•	 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiu-
nilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, 
şi achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor neli-
vrate, pentru fiecare zi de întârziere.

24. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea 
ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca 
Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. 

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor:
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          27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) conform SIA RSAP;

- pe: (data) conform SIA RSAP;

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare 
vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării contractului.

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu se aplică.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU.  

33. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene şi/sau 
de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu se aplică.

34. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele şi referinţa/referinţele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

36. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:

nu se aplică.

37. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
conform SIA RSAP.

38. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP.

39. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice nu se accepta
Facturarea electronică se va utiliza
Plăţile electronice se va utiliza

mailto:contestatii@ansc.md
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40. Alte informaţii relevante: 

Cerințe față de operatorul economic  (obligatoriu):

   

1) Disponibilitatea unui service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pentru furnizarea  
serviciilor de reparație si/sau mentenanța a obiectului achiziției.

 2)  Să fie înregistrat  în  «Lista producătorilor»  în conformitate cu prevederile HG212/2018 (operatorul economic  
indică în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” echipamente electrice şi electronice (EEE). 

- Modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile 
de la livrarea mărfii.

Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. 

Președintele grupului de lucru ________________________________

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ ________________
_______________________________________________________, prin procedura de achiziție Li-
citație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ 
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expira-
rea perioadei de valabilitate.

Data completării .............                                                                                              

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _____________
___________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de 
achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Numele şi prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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Anexa nr. 3

    la Anunț de participare

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la  
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ____________________________,
(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din proce-
dură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 
din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere şi/sau nu avem 
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (pă-
rinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiec-
tul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 
persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declară-
rii (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele şi informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înțeleg 
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informației şi a documentelor 
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experiența, 
competenta şi resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

                                                         (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-………………………………………………………
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                                                      (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                             (denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                       (de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

 inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei  

12. RECHIZITE:

DENUMIREA
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COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ș.
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

 privind experiența similară 

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului

Denumirea/numele cumpără-
torului/

Adresa
Preţul contractului Data contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT NR 1, ...

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţiona-
re:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________

Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Echipament pentru determinarea componenței chimice a gazelor / Cromatograf de laborator şi Cromato-
graf de flux

Numărul : № MTG-L-06/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr 
d/o

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Un. 
de 

mă-
sură 

/ 
Can-
tita-
tea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea 

contractantă

Model/
marca/

Standarde 
de refe-

rință

Țara de 
origine

Producă-
torul

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

1
Lotul 1 
Cromatograf 
de laborator 1 

buc

Conform caietului de sarcini    

2
Lotul 2
Cromatograf 
de flux

1 
buc

Conform caietului de sarcini

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________ 

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

348

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

__________________________________________ 

                   (Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _______________________________ 

OFERTĂ

Către___________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: _________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei,
(suma în litere şi în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA.                                                                                                         
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IV. Termeni de plata:___________________________________________________

V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile.

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții şi condiții de eliminare a 
defecțiunilor)________________________________________________________

VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

VIII. Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” echipamente electrice şi 
electronice (EEE)___________________________

Data completării:

„_____” _______________ 202__

Numele, prenumele  şi funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul 
economic:   
_____________________________________ (semnătura) şi L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Echipament pentru determinarea componenței chimice a gazelor / Cromatograf de laborator şi Cromato-
graf de flux

Numărul : № MTG-L-06/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de 
măsură Cantitatea Preț unitar 

fără TVA
Preț unitar 

cu TVA
Suma 

fără TVA
Suma cu 

TVA
Termen de 

livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Lotul 1 

Cromatograf de laborator
buc

1
     

2
Lotul 2

Cromatograf de flux
buc 1

Valoarea totală (lei):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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ANUNŢ DE PARTICIPARE

№ MTG-L-08/23 din  12.01.2023

privind achiziţionarea: Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă 

                           (se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________

                                                                       (tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL.

2. IDNO: 1003607010109.

3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406.

          5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatran-
sgaz.md.

7.  Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): 

- Activități licențiate: „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale 
din Republica Moldova. 

8.  Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/ prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

standarde de referinţă Valoarea estimată 
(lei fără TVA)

1. 31120000-3

Generatoare 
pentru alimen-
tarea electrică 

autonomă

buc 13 conform Caietului de sar-
cini 1 365 000,00

Valoarea estimativă totală: 1 365 000,00

 

9.  Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115.

10. După caz, orice garanţii solicitate: 

(transfer pe contul autorității sau formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.)

•	 Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.

      Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte  ofertantul în valoare de 2,0% 

callto:+373%2022%20300%20405
mailto:office@moldovatransgaz.md
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din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer 
la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertant;

      Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câştigătorul de-
semnat în cadru procedurii de achiziții. 

      Garanția pentru ofertă se reține: 

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale;

nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, 
specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale.

•	 Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% din valoare contractului.

       Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte ofertantul în valoare de 5,0% din suma 
contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la 
contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, confirmate prin aplicarea 
semnăturii a participantului.  

        Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a 
mărfii fără obiecții.

              Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – 

or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; 

BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin:

surse proprii; transfer bancar.

12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul 
maxim al acestora: nu se aplică;

13.  În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv şi 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive 
pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluţii care urmează să 
fie discutate: nu se aplică;

 14.  În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant:   -
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15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

16. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: până la 30.11.2023; 

17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării şi este valabil 
până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

18. Contract de achiziţii sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): nu

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative 
(după caz): nu se aplică;

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie:

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / 
cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind 
valabilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru oferta: În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei. Obligatoriu

3
Demonstrarea eligibilității 
de către ofertant/ 
candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi şi neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 
de bani, semnată şi ştampilată de către operatorul 
economic, confirmată prin semnătură electronică. 
(Anexa nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind 
neîncadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu 
privire la evitare a conflict-
ului de interese

Original – completată integral, confirmată prin 
semnătura electronică şi/sau semnată şi ştampilată de 
către ofertanți. Anexa nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie 
confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și 
ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți.  
Anexa nr. 4

Obligatoriu
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7

Declarație privind lista 
principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în 
utlimii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate şi preț. 
Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui 
contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din 
valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte 
de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare 
decît valoarea viitorului contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu 
anexarea documentelor confirmative de executarea a 
contractului (copii contracte, acte de primire predare, 
facturi, etc.,)

Obligatoriu

8 Demonstrarea capacității 
economice financiare:

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de 
bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original 
confirmat prin semnătura electronică şi/sau semnat şi 
ştampilat de către ofertant.

- Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 
sau 2022, înregistrat la Biroul Național de Statistică - 
copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat şi 
ştampilat de către ofertant (formularul RSF1);

- Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma 
rezidența, prezintă plătitorului de venit copia 
certificatului de rezidență sau a documentului ce 
atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, 
sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorității 
din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală 
ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce 
atestă rezidența emis într-o limbă străină se prezintă 
plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu 
excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. 

Obligatoriu

9

Atestarea conformității 
bunurilor, identificată clar 
prin referire la specificații 
sau standarde relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea 
tuturor cerințelor caietului de sarcini, şi anexarea 
documentelor confirmative (catalog producător / 
broşuri / manual operațional, etc.)

Obligatoriu

11

Declarație privind termen 
de garanție

Garanție Minim 24 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la 
livrare

12 Garanția de bună execuție 
a contractului În sumă de 5% din valoarea contractului.

Obligatoriu se 
prezintă odată 

la semnarea 
contractului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de 
participare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț Conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu
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Nr. crt. Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

1

  Cel mai mic preț de ofertă   
  Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V = Cmin/C1…n х 80 unde, 

  V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
   Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
   C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
   80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

          Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie 
completate şi semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

          Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale 
fiind completate cu informația solicitată.

   Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

21.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică.

22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-
cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică;

23. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): 

•	 Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de 
aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire;

•	 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiu-
nilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, 
şi achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor neli-
vrate, pentru fiecare zi de întârziere.

24. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea 
ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca 
Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. 

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea 
lor:
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2

  Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de          
achiziții, se calculazea in baza informației prezentata în  Anexa 5.

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

  E= S1…n / Smax х 20 unde, 

 E – evaluare experienței similare, puncte; 
 S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei; 
 Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare valoare,   lei; 
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;     

20

           27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) conform SIA RSAP;

- pe: (data) conform SIA RSAP;

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participa-
re vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării contractului.

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu se aplică.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 

33. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene şi/
sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu se aplică.

34. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele şi referinţa/referinţele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

36. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:

nu se aplică.

37. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
conform SIA RSAP.

38. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP.

39. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice nu se accepta
Facturarea electronică se va utiliza
Plăţile electronice se va utiliza

mailto:contestatii@ansc.md
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 40. Alte informaţii relevante: 

- Cerințe față de operatorul economic  (obligatoriu):

   

1) Disponibilitatea unui service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pentru furnizarea  
serviciilor de reparație si/sau mentenanța a obiectului achiziției.

 2)  Să fie înregistrat  în  «Lista producătorilor»  în conformitate cu prevederile HG212/2018 (operatorul economic  
indică în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” echipamente electrice şi electronice (EEE). 

- Modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 
zile de la livrarea mărfii.

Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. 

Președintele grupului de lucru ________________________________

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ ________________
_______________________________________________________, prin procedura de achiziție Li-
citație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ 
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expira-
rea perioadei de valabilitate.

Data completării .............                                                                                              

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _____________
___________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de 
achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Numele şi prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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                                                                                                              Anexa nr. 3

    la Anunț de participare

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la  
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ____________________________,
(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din proce-
dură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 
din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere şi/sau nu avem 
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (pă-
rinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiec-
tul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 
persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declară-
rii (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele şi informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înțeleg 
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informației şi a documentelor 
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experiența, 
competenta şi resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

                                                         (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                                                      (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                             (denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                       (de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

 inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei  

12. RECHIZITE:

DENUMIREA
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COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ș.
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

 privind experiența similară 

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului

Denumirea/numele cumpără-
torului/

Adresa
Preţul contractului Data contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT NR 1, ...

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţiona-
re:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________
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Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă

Numărul : № MTG-L-08/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Un. de 
măsură / 

Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată 

de către autoritatea 
contractantă

Model/
marca/ Standarde 

de referință
Țara de 
origine

Produ-
cătorul

Specificarea tehnică de-
plină propusă de către 

ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

1

Generatoare pentru 
alimentarea electrică 
autonomă 8-10 kWt 12 buc

Conform documen-
tației de atribuire 

(caietului de sarcini)
   

Generatoare pentru 
alimentarea electrică 
autonomă 30 kWt

1 buc
Conform documen-

tației de atribuire 
(caietului de sarcini)

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________ 

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

__________________________________________ 

                   (Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _______________________________ 

OFERTĂ

Către___________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: _________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei,
(suma în litere şi în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA.                                                                                                         
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IV. Termeni de plata:___________________________________________________

V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile.

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții şi condiții de eliminare a 
defecțiunilor)________________________________________________________

 

VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

VIII. Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” echipamente electrice şi electronice (EEE)___
________________________ 

Data completării:

„_____” _______________ 202__

Numele, prenumele  şi funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:   
 
___________________________

___________________________    

(semnătura) şi L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă

Numărul : № MTG-L-08/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Preț unitar fără 

TVA
Preț unitar 

cu TVA
Suma 

fără TVA
Suma cu 

TVA
Termen 

de livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Generatoare pentru 
alimentarea electrică 
autonomă 8-10 kWt

buc 12      

2
Generatoare pentru 
alimentarea electrică 
autonomă 30 kWt

buc 1

Valoarea totală (lei):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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ANUNŢ DE PARTICIPARE

№ MTG-L-13/23 din  12.01.2023

privind achiziţionarea: Regulatoare de presiune și utilaj de filtrare/separare gaze naturale

                (se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________

                                                                       (tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL.

2. IDNO: 1003607010109.

3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406.

          5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatran-
sgaz.md.

7.  Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): 

- Activități licențiate: „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale 
din Republica Moldova. 

8.  Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/ prestarea/executarea următoarelor bunuri:
Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Unitatea 
de mă-

sură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, standarde de refe-

rinţă

Valoarea estimată

(lei fără TVA)

1. 39341000-4

Regulatoare de 
presiune şi utilaj 

de filtrare/separa-
re gaze naturale

lot
Conform 

Caietului de 
sarcini

Conform Caietului de sarcini 3 910 000,00

Valoarea estimativă totală: 3 910 000,00

 

9.  Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115.

10. După caz, orice garanţii solicitate: 

( transfer pe contul autorității sau formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.)

•	 Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.

      Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte  ofertantul în valoare de 2,0% 
din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer 
la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertant;

callto:+373%2022%20300%20405
mailto:office@moldovatransgaz.md
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      Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câştigătorul de-
semnat în cadru procedurii de achiziții. 

      Garanția pentru ofertă se reține: 

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale;

nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, 
specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale.

•	 Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% din valoare contractului.

       Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte ofertantul în valoare de 5,0% din 
suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer 
la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, confirmate prin apli-
carea semnăturii a participantului.  

      Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a 
mărfii fără obiecții.

              Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – 

or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; 

BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin:

surse proprii; transfer bancar.

12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul 
maxim al acestora: nu se aplică;

13.  În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv şi 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive 
pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluţii care urmează 
să fie discutate: nu se aplică;

 14. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant:  -

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

16. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: trim. II-III anul 2023; 
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17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării şi este 
valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

18. Contract de achiziţii sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

19.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative (după caz): nu se aplică;

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie:

Nr. 
d/o

Descrierea 
criteriului / 

cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului /

cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind 
valabilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru 
oferta: În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei. Obligatoriu

3

Demonstrarea 
eligibilității de către 
ofertant/ 
candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată şi ştampilată 
de către operatorul economic, confirmată prin semnătură 
electronică. (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind 
neîncadrarea în 
situațiile prevăzute 
de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu privire 
la evitare a conflict-
ului de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți. Anexa 
nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin 
semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către 
ofertant.

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți.  
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind 
lista principalelor 
livrări efectuate 
în ultimii 3 ani de 
activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) 
ani bunuri similare ca complexitate şi preț. Condiția se va aprecia 
ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel 
puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 
(trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai 
mare decît valoarea viitorului contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea 
documentelor confirmative de executarea a contractului (copii 
contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu
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8
Demonstrarea 
capacității economice 
financiare:

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de 
bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat 
(valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova) original confirmat prin semnătura 
electronică şi/sau semnat şi ştampilat de către ofertant.

- Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 2022, 
înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare 
(anexarea „Recipisei”), semnat şi ştampilat de către ofertant 
(formularul RSF1);

- Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidența, 
prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență 
sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de 
rezidență, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorității 
din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea 
persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența emis într-o 
limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în 
limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba 
rusă. 

Obligatoriu

9

Atestarea 
conformității 
bunurilor, identificată 
clar prin referire 
la specificații sau 
standarde relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea 
tuturor cerințelor caietului de sarcini, şi anexarea documentelor 
confirmative (catalog producător / broşuri / manual operațional, 
etc.)

Obligatoriu

11

Declarație privind 
termen de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la 
livrare

12 Garanția de bună ex-
ecuție a contractului În sumă de 5% din valoarea contractului.

Obligatoriu se 
prezintă odată 

la semnarea 
contractului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de 
participare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț Conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

          Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie com-
pletate şi semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

          Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată.

   Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

21.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică.
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Nr. crt. Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

1

  Cel mai mic preț de ofertă   
  Calcularea evaluării valorii ofertelor se va 
efectua după formula:

V = Cmin/C1…n х 80 unde, 

  V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
   Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
   C1...n – valoarea ofertei a ofertantului re-
spectiv, lei; 
   80 – numărul maxim de puncte de evaluare 
a valorii ofertei;

80

2

  Experiența operatorului economic în do-
meniul îndeplinirii contractelor similare de          
achiziții, se calculazea in baza informației 
prezentata în  Anexa 5.

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va 
efectua după formula:

  E= S1…n / Smax х 20 unde, 

 E – evaluare experienței similare, puncte; 
 S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a 
ofertantului respectiv, lei; 
 Smax – suma tuturor contractelor similare a 
ofertantului  cu cea mai mare valoare,   lei; 
 20 – numărul maxim de puncte de evaluare 
a experienței similare;     

20

22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică;

23. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): 

•	 Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de 
aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire;

•	 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiuni-
lor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, şi 
achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, 
pentru fiecare zi de întârziere.

24. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea 
ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca 
Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. 

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea 
lor:



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

374

           27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) conform SIA RSAP;

- pe: (data) conform SIA RSAP;

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare 
vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării contractului.

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu se aplică.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 

33. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene şi/sau 
de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu se aplică.

34. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele şi referinţa/referinţele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

36. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:

nu se aplică.

37. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
conform SIA RSAP.

38. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP.

39. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice nu se accepta
Facturarea electronică se va utiliza
Plăţile electronice se va utiliza

mailto:contestatii@ansc.md
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40. Alte informaţii relevante: 

- Cerințe față de operatorul economic  (obligatoriu):

   

1) Disponibilitatea unui service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pentru furnizarea  
serviciilor de reparație si/sau mentenanța a obiectului achiziției.

- Modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile 
de la livrarea mărfii.

Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. 

Președintele grupului de lucru ________________________________

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ _________________
______________________________________________________, prin procedura de achiziție Licita-
ție deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ (ziua/
luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate.

Data completării .............                                                                                              

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________
________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achizi-
ție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiu-
nile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în 
ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Numele şi prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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                                                                                                                                        Anexa nr. 3

    la Anunț de participare

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la  
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ____________________________,
(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedu-
ră şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din 
Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere şi/sau nu avem per-
soane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul de-
clarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoa-
ne cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în proce-
dura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele şi informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informației şi a documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experiența, compe-
tenta şi resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

                                                         (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                                                      (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                             (denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                       (de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

 inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei  

12. RECHIZITE:

DENUMIREA
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COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ș.
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Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

 privind experiența similară 

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului

Denumirea/numele cumpără-
torului/

Adresa
Preţul contractului Data contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT NR 1, ...

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţiona-
re:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________
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Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Regulatoare de presiune şi utilaj de filtrare/separare gaze naturale

Numărul : № MTG-L-13/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr 
d/o

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Un. 
de 

mă-
sură 

/ 
Can-
tita-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată 

de către autoritatea 
contractantă

Model/
marca/

Standar-
de de 

referință

Țara de 
origine Producătorul

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

1 Пружина 
сменная

10 
шт.

Conform Caietului 
de sarcini    

2 Пружина 
сменная

10 
шт.

Conform Caietului 
de sarcini

3
Регулятор 
давления 
газа

8 шт. Conform Caietului 
de sarcini

4
Регулятор 
давления 
газа

4 шт. Conform Caietului 
de sarcini

5
Рем. 
комплект 
ГРС

10 
к-т

Conform Caietului 
de sarcini

6
Рем. 
комплект 
ГРС

10 
к-т

Conform Caietului 
de sarcini

7
Рем. 
комплект 
ГРС

10 
к-т

Conform Caietului 
de sarcini

8 Фильтр газа 5 шт. Conform Caietului 
de sarcini

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________ 

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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Anexa nr. 7

la Anunț de participare

__________________________________________ 

                   (Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _______________________________ 

OFERTĂ

Către___________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: _________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei,
(suma în litere şi în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA.                                                                                                         
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IV. Termeni de plata:___________________________________________________

V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile.

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții şi condiții de eliminare a 
defecțiunilor)________________________________________________________

 

VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

Data completării:

„_____” _______________ 202__

Numele, prenumele  şi funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:   
 
___________________________

___________________________ 

(semnătura) şi L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Regulatoare de presiune şi utilaj de filtrare/separare gaze naturale

Numărul : № MTG-L-13/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o Denumirea bunurilor 
solicitate

Uni-
ta-
tea 
de 

mă-
sură

Can-
tita-
tea

Preț 
uni-
tar 

fără 
TVA

Preț unitar cu 
TVA Suma fără TVA Suma cu TVA Termen de 

livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Пружина сменная шт. 10      

2 Пружина сменная шт. 10

3 Регулятор 
давления газа шт. 8

4 Регулятор 
давления газа шт. 4

5 Рем. комплект ГРС к-т 10

6 Рем. комплект ГРС к-т 10

7 Рем. комплект ГРС к-т 10

8 Фильтр газа шт. 5

Valoarea totală (lei):      

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

387

ANUNŢ DE PARTICIPARE

№ MTG-L- 14/23 din  12.01.2023

privind achiziţionarea:  Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale  

prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________

                                                                       (tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL.

2. IDNO: 1003607010109.

3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406.

          5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: 
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatran-
sgaz.md.

7.  Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): 

- Activități licențiate: „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale 
din Republica Moldova. 

8.  Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/ prestarea/executarea următoarelor bunuri:
Nr. 
crt.

Cod CPV Denumirea bunu-
rilor/ serviciilor/

lucrărilor

Unitatea 
de mă-

sură Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, stan-

darde de referinţă Valoarea estimată 
(lei fără TVA)

1.
39341000-4

Kituri de mente-
nanța реntru regu-
latoare de presiune 
a gazelor naturale

lot
Conform 

Caietului de 
sarcini

Conform Caietului de sarcini 2 577 000,0

Valoarea estimativă totală: 2 577 000,0

 

 

9.  Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115.

10. După caz, orice garanţii solicitate: 

 (transfer pe contul autorității sau formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.)

•	 Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.

callto:+373%2022%20300%20405
mailto:office@moldovatransgaz.md
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      Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte  ofertantul în valoare de 
2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin 
transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, con-
firmate prin aplicarea semnăturii electronice şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertant;

      Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câştigătorul 
desemnat în cadru procedurii de achiziții. 

      Garanția pentru ofertă se reține: 

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale;

nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, 
specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale.

•	 Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% din valoare contractului.

       Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveşte ofertantul în valoare de 5,0% 
din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin 
transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ştampilată şi semnată, confirmate 
prin aplicarea semnăturii a participantului.  

      Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a 
mărfii fără obiecții.

              Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – 

or. Drochia, s. Țarigrad; IDNO: 1003607010109; IBAN: MD95VI022513100000003MDL; 

BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin:

surse proprii; transfer bancar.

12.  În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, 
numărul maxim al acestora: nu se aplică;

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv şi par-
teneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive 
pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluţii care urmează 
să fie discutate: nu se aplică;

 14. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant:  -
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15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

16. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: trim. II-III anul 2023;  17. Termenul 
de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării şi este valabil până la 
executarea integrală a obligațiilor de către Părți.

18. Contract de achiziţii sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

19.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative (după caz): nu se aplică;

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie:

Nr. 
d/o

Descrierea 
criteriului / 

cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului /

cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei

1. Declarație privind 
valabilitatea ofertei Completat conform anexei nr. 1 Obligatoriu

2 Garanția pentru 
oferta: În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei. Obligatoriu

3

Demonstrarea 
eligibilității de către 
ofertant/ 
candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi şi 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată şi ştampilată de 
către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică. 
(Anexa nr. 2 la anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind 
neîncadrarea în 
situațiile prevăzute 
de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu 
privire la evitare a 
conflictului de in-
terese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți. Anexa 
nr. 3

Obligatoriu

5 Dovada înregistrării 
persoanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul 
de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura 
electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.

Obligatoriu

6 Informație generală:
Original – completată integral, confirmată prin semnătura 
electronică şi/sau semnată şi ştampilată de către ofertanți.  
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind 
lista principalelor 
livrări efectuate 
în ultimii 3 ani de 
activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) 
ani bunuri similare ca complexitate şi preț. Condiția se va aprecia 
ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel 
puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 
(trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai 
mare decît valoarea viitorului contract.

Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea 
documentelor confirmative de executarea a contractului (copii 
contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,)

Obligatoriu
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8

Demonstrarea 
capacității 
economice 
financiare:

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul 
public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea 
certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova) original confirmat prin semnătura electronică 
şi/sau semnat şi ştampilat de către ofertant.

- Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 2022, 
înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare 
(anexarea „Recipisei”), semnat şi ştampilat de către ofertant 
(formularul RSF1);

- Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidența, 
prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență 
sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de 
rezidență, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorității 
din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea 
persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența emis într-o 
limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba 
de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. 

Obligatoriu

9

Atestarea 
conformității 
bunurilor, 
identificată clar 
prin referire la 
specificații sau 
standarde relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse Obligatoriu

10 Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea 
tuturor cerințelor caietului de sarcini, şi anexarea documentelor 
confirmative (catalog producător / broşuri / manual operațional, 
etc.)

Obligatoriu

11

Declarație privind 
termen de garanție

Garanție Minim 12 luni Obligatoriu

Certificate de calitate (de la producător) Obligatoriu la 
livrare

12
Garanția de bună 
execuție a contract-
ului

În sumă de 5% din valoarea contractului.

Obligatoriu se 
prezintă odată 

la semnarea 
contractului

Oferta financiară

13 Oferta (cerere de 
participare) Completată integral conform Anexei nr. 7 Obligatoriu

14 Specificația de preț Conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8 Obligatoriu

          Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie comple-
tate şi semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică.

          Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind 
completate cu informația solicitată.

   Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.
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Nr. crt. Denumirea factorului de evaluare Ponderea, %

1

  Cel mai mic preț de ofertă   
  Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V = Cmin/C1…n х 80 unde, 

  V – evaluare prețului ofertei, puncte; 
   Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 
   C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
   80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

80

2

  Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de          
achiziții, se calculazea in baza informației prezentata în  Anexa 5.

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

  E= S1…n / Smax х 20 unde, 

 E – evaluare experienței similare, puncte; 
 S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei; 
 Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului  cu cea mai mare valoare,   lei; 
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;     

20

21.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii 
negociate), după caz: nu se aplică.

22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică;

23. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): 

•	 Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de 
aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire;

•	 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiuni-
lor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, şi 
achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, 
pentru fiecare zi de întârziere.

24. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. 

Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea 
ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină 
se recalculează în monedă națională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca 
Națională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț, 

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor:
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 27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) conform SIA RSAP;

- pe: (data) conform SIA RSAP;

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare 
vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta  să fie actuală la momentul semnării contractului.

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu se aplică.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 

33. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene şi/sau 
de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu se aplică.

34. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele şi referinţa/referinţele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul/contractele la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

36. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:

nu se aplică.

37. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
conform SIA RSAP.

38. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP.

39. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice nu se accepta
Facturarea electronică se va utiliza
Plăţile electronice se va utiliza

mailto:contestatii@ansc.md
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40. Alte informaţii relevante: 

- Modalități de finanțare și plată:  Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de 
către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile 
de la livrarea mărfii.

Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. 

Președintele grupului de lucru ________________________________

mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
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Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa: 

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ ________________
_______________________________________________________, prin procedura de achiziție Li-
citație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ 
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expira-
rea perioadei de valabilitate.

Data completării .............                                                                                              

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condam-
nării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al _____________
___________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de 
achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului eco-
nomic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Numele şi prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________
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                                                                                                                                        Anexa nr. 3

    la Anunț de participare

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

D E C L A R A Ț I E

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la  
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ____________________________,
(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________,

                                                                                                                                              (denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din proce-
dură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 
din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere şi/sau nu avem 
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (pă-
rinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiec-
tul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 
persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/
soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declară-
rii (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 
funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele şi informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înțeleg 
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informației şi a documentelor 
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experiența, 
competenta şi resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

                                                         (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….
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Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________ 

                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 

_____________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

                                                              (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 

                                                                                                                                      (denumirea, adresa) 

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

                             (denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

                                                                                                       (de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

        Anul_________________________ mii lei

        Anul_________________________ mii lei

        Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

 inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei  

12. RECHIZITE:

DENUMIREA
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COD FISCAL

BANK

SWIFT

IBAN

TVA

TEL/FAX

MOBILE

E‐MAIL

WEB

ADRESA JURIDICĂ

ADRESA POȘTALĂ

DIRECTOR GENERAL

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ș.



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

399

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

 privind experiența similară 

lista tuturor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr

d/o
Obiectul 

contractului
Denumirea/numele cumpărătorului/

Adresa
Preţul contractului Data contractului

1      
2      
...      

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT NR 1, ...

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului  

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________     ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţiona-
re:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________

Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________
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Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale  

Numărul : № MTG-L-14/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr 
d/o

Denumirea bunurilor 
solicitate

Un. de măsură / 
Cantitatea

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea con-

tractantă

Model/
marca/

Standarde 
de refe-

rință

Țara de 
origine Producătorul

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

1
Вентиль 
регулировочный 
игольчатый

9 шт. Conform Caietului 
de sarcini    

2 Гайка нерж. DK LOK 810 шт. Conform Caietului 
de sarcini

3 Задающее 
устройство 6 шт. Conform Caietului 

de sarcini

4 Задающее 
устройство 4 шт. Conform Caietului 

de sarcini

5 Кольцо DK LOK 810 шт. Conform Caietului 
de sarcini

6 Кольцо DK LOK 810 шт. Conform Caietului 
de sarcini

7 Комплект ЗИП 6 к-т Conform Caietului 
de sarcini

8 Комплект ЗИП 6 к-т Conform Caietului 
de sarcini

9 Комплект колец ГРС 3 к-т Conform Caietului 
de sarcini

10 Комплект колец ГРС 10 к-т Conform Caietului 
de sarcini

11 Комплект колец ГРС 10 к-т Conform Caietului 
de sarcini

12 Комплект колец ГРС 6 к-т Conform Caietului 
de sarcini

13 Кран шаровой для 
КИП 84 шт. Conform Caietului 

de sarcini

14 Мембрана ГРС 6 шт. Conform Caietului 
de sarcini

15 Мембрана ГРС 10 шт. Conform Caietului 
de sarcini

16 Мембрана ГРС 10 шт. Conform Caietului 
de sarcini

17 Мембрана ГРС 6 шт. Conform Caietului 
de sarcini

18 Муфта DK LOK 33 шт. Conform Caietului 
de sarcini

19 Муфта DK LOK 70 шт. Conform Caietului 
de sarcini

20 Обжимной фитинг 132 шт. Conform Caietului 
de sarcini

21 Обжимной фитинг 16 шт. Conform Caietului 
de sarcini



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

401

22 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) 2 к-т Conform Caietului 

de sarcini

23 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) 6 к-т Conform Caietului 

de sarcini

24 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) 6 к-т Conform Caietului 

de sarcini

25 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) 2 к-т Conform Caietului 

de sarcini

26 Тройник проходной 
DK LOK 102 шт. Conform Caietului 

de sarcini

27 Угольник проходной 
DK LOK 96 шт. Conform Caietului 

de sarcini

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________ 

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

402

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

__________________________________________ 

                   (Denumirea operatorului economic)

adresa completă______________________________ 

tel, fax, e-mail _______________________________ 

OFERTĂ

Către___________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă 

I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________

 _________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1._____________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii 

este: _________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei,
(suma în litere şi în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA.                                                                                                         
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IV. Termeni de plata:___________________________________________________

V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile.

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții şi condiții de eliminare a 
defecțiunilor)________________________________________________________

 

VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

Data completării:

„_____” _______________ 202__

Numele, prenumele  şi funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul 
economic:   
 
___________________________

___________________________ 

(semnătura) şi L.Ș.
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Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale   

Numărul : № MTG-L- 14 /23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. 
d/o

Denumirea bunuri-
lor solicitate

Unitatea 
de măsură

Cantita-
tea

Preț unitar 
fără TVA

Preț unitar 
cu TVA

Suma fără 
TVA Suma cu TVA Termen de 

livrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Вентиль 
регулировочный 
игольчатый

шт. 9      

2 Гайка нерж. DK 
LOK шт. 810

3 Задающее 
устройство шт. 6

4 Задающее 
устройство шт. 4

5 Кольцо DK LOK шт. 810

6 Кольцо DK LOK шт. 810

7 Комплект ЗИП к-т 6

8 Комплект ЗИП к-т 6

9 Комплект колец 
ГРС к-т 3

10 Комплект колец 
ГРС к-т 10

11 Комплект колец 
ГРС к-т 10

12 Комплект колец 
ГРС к-т 6

13 Кран шаровой для 
КИП шт. 84

14 Мембрана ГРС шт. 6

15 Мембрана ГРС шт. 10

16 Мембрана ГРС шт. 10

17 Мембрана ГРС шт. 6

18 Муфта DK LOK шт. 33

19 Муфта DK LOK шт. 70

20 Обжимной фитинг шт. 132

21 Обжимной фитинг шт. 16

22 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) к-т 2

23 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) к-т 6



BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 0517 IANUARIE 2023,MARȚI

405

24 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) к-т 6

25 Рем. комплект ГРС 
(ЗИП РУ) к-т 2

26
Тройник 
проходной DK 
LOK

шт. 102

27
Угольник 
проходной DK 
LOK

шт. 96

Valoarea totală (lei):        

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PRESELECȚIE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR

privind achiziționarea Traverse și cherestea de lemn (деревянные шпалы и брус)
          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație restrânsă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 “Privind achi-
zițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale” cu două etape: depunerea 
candidaturilor pentru prima etapă şi depune ofertelor pentru a două etapă a procedurii de licitație restrân-
să. Numai candidați selectați vor fi invitați la depunerea ofertelor pentru participare la etapa a doua.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834528

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunurilor/servi-

ciilor/
lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Canti-tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, stan-

darde de referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,
valuta USD

Lot 1

34
94

70
00

-7

Шпалы деревянные тип I с 
торцевыми пластинами Bucăți 8 000

ГОСТ 78-2014
180х250х2750

Качество пропитки 
шпал, а также нормы 

поглощения защитных 
средств должны 
соответствовать 

требованиям
ГОСТ 20022.0,
ГОСТ 20022.5,
ГОСТ 20022.6.

472 000.00

Lot 2 Шпалы деревянные тип II с 
торцевыми пластинами Bucăți 12 000

ГОСТ 78-2014
160х230х2750

Качество пропитки 
шпал, а также нормы 

поглощения защитных 
средств должны 
соответствовать 

требованиям
ГОСТ 20022.0,
ГОСТ 20022.5,
ГОСТ 20022.6

708 000.00

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunurilor/servi-

ciilor/
lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Canti-tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, stan-

darde de referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,
valuta USD

Lot 3

34
94

70
00

-7
Деревянный пропитанный 
переводной стрелочный 
брус обрезной (в ком-
плекте 53 шт.) Качество 
пропитки бруса, а также 
нормы поглощения 
защитных средств должны 
соответствовать требованиям
ГОСТ 20022.0,
ГОСТ 20022.5,
ГОСТ 20022.6

Set. 56

Cечение брусьев 
180х250х4750=4шт; 
180х250х4500=4шт; 
180х250х4250=6шт; 
180х250х4000=6шт; 
180х250х3750=8шт; 

180х250х3500=10шт; 
180х250х3250=10шт; 
180х250х3000=5шт

175 112.00

Lot 4

Деревянный пропитанный 
переводной стрелочный 
брус обрезной для двойных 
перекрестных стрелочных 
переводов (в комплекте 83 
шт.) Качество пропитки бруса, 
а также нормы поглощения 
защитных средств должны 
соответствовать требованиям
ГОСТ 20022.0,
ГОСТ 20022.5,
ГОСТ 20022.6

Set. 3

Cечение брусьев 
180х250х3500=19шт; 
180х250х3750=18шт; 
180х250х4000=8шт; 
180х250х4250=8шт; 

180х250х4500=10шт; 
180х250х4750=8шт; 
180х250х5000=8шт; 
180х250х5500=4шт.

14 691.00

Lot 5

Деревянный пропитанный 
переводной стрелочный 
брус обрезной для двойных 
перекрестных стрелочных 
переводов (в комплекте79 
шт.) Качество пропитки бруса, 
а также нормы поглощения 
защитных средств должны 
соответствовать требованиям
ГОСТ 20022.0,
ГОСТ 20022.5,
ГОСТ 20022.6

Set. 14

Cечение брусьев 
180х250х3000=18шт; 
180х250х3250=10шт; 
180х250х3500=8шт; 
180х250х3750=7шт; 
180х250х4000=5шт; 
180х250х4250=6шт; 
180х250х4500=6шт; 
180х250х4750=6шт;
180х250х5000=5шт; 
180х250х5250=6шт; 
180х250х5500=2шт.

65 254.00

Lot 6

Шпалы деревянные 
обрезные пропитанные 
для совмещенного пути 
–удлиненные. Качество 
пропитки шпал, а также 
нормы поглощения 
защитных средств должны 
соответствовать требованиям
ГОСТ 20022.0,
ГОСТ 20022.5,
ГОСТ 20022.6

Bucăți 2000 Cечение шпалы
(180х250х3000) 118 000.00

Lot7

Деревянный мостовой брус. 
Качество пропитки бруса, а 
также нормы поглощения 
защитных средств должны 
соответствовать требованиям
ГОСТ 20022.0,
ГОСТ 20022.5,
ГОСТ 20022.6

Bucăți 350 Cечение брусьев
(200х240х3250) 20 650.00
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Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunurilor/servi-

ciilor/
lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Canti-tatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, stan-

darde de referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,
valuta USD

TOTAL 1 573 707.00

9.  În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune candidatură (se va 
selecta):

1) pentru un singur lot –  se aplică;

2) pentru mai multe loturi –  se aplică;

3) pentru toate loturile –  se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi candidat – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea candidaturilor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zilele calendaristice conform ce-
rinţei Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” cu transportul 
vânzătorului la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca, la depozitele cumpărătorului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.06.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 
se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriu-
lui/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriu-
lui/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura şi ştampila ume-
dă Obligatoriu

2.
Dovada înregistrării în Re-
gistrul de stat al persoane-
lor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice Obligatoriu

3.
Certificatul de conformitate 
sau certificate de inspecție 
a bunurilor

Copia cu aplicarea ştampilei umede a operatorului
Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datoriilor 
față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau 
declarație de proprie răspundere Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de plată 10 zile ca-
lendaristice Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii negocia-
te), după caz: - necesitate stringentă de asigurare a securității, funcționării și întreținerii a liniilor de 
căi ferate.

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-ca-
dru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponde-
rile lor:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100
21. Termenul limită de depunere candidaturilor pentru prima etapă:

  Depunerea candidaturilor până la 01.02.2023  ora  16:00

  Deschiderea candidaturilor pe: data 02.02.2023 ora 10:30

22. Adresa la care trebuie transmise candidaturile: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, 
bir. 101. Candidaturile vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a candidaturilor: cel puțin 10 zile din momentul transmiterii invitației de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă

24. Locul deschiderii candidaturilor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.51. SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică. Candidaturile întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea candidaturilor: Candidații sau reprezentanții acestora 
au dreptul să participe la deschiderea candidaturilor, cu excepția cazului cînd candidaturile au fost 
depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun.  Chișinău, bd.  Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.  124 (et.4), 
MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu 
se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
– nu este cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  12.01.2023

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a candidaturilor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
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plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Procedura de licitație restrânsă se desfăşoară în două etape:

1) etapa de preselecție a candidaților prin aplicarea criteriilor de calificare şi de preselecție

stabilite în documentația de atribuire;

2) etapa de evaluare a ofertelor depuse de către candidații selectați prin aplicarea criteriului

de atribuire

Notă: la prima etapă ofertele nu se prezintă, ofertele vor fi prezentate doar de candidații selectați 
pentru etapa a doua

37.2. Calitatea bunurilor trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie 
însoțite de certificat de conformitate şi/sau de inspecție, prețul să includă TVA.

37.3. Depuneri candidaturilor pentru prima etapă vor fi transmise pe suport de hârtie în plicuri sigila-
te prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun

37.4. Plicul va conţine înscrisul: Licitație „ Traverse şi cherestea de lemn „

37.5. Moneda şi termenul de achitare: în lei moldoveneşti (MDL) conform cursului BNM la data achitării, 
termenul de plată 10 zile calendaristice

37.6. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate şi/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

37.7. Termenul de garanție al bunurilor: minim24 luni.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Ulei M 14B2
    (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 “Privind achi-
zițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
– nu este cazul, nu se aplică

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): acti-
vitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor soli-

citate
Unitatea de măsură

Can-
tita-
tea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, standarde de 

referință

Valoarea estima-
tă fără TVA, 
valuta MDL

1. Ulei M 14B2 sau cu para-
metri tehnici analogici tone 20 SM SR EN ISO 3170:2012 

GOST 12337-84 1 056 000,00

Valoarea estimativă totală 1 056 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 10 zile calendaristice după 
semnarea contractului,  cu autocisterne la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozitele 
cumpărătorului.

 12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.05.2023

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative (după caz): – nu este cazul, nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina elimina-
rea acestora şi a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 
se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerin-
ței

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea

1. Oferta Original confirmat prin semnătura şi 
ştampila umedă Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice Obligatoriu

3.
Certificatul de conformitate sau 
certificate de inspecție a bunu-
rilor

Copia cu aplicarea ştampilei umede a 
operatorului Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datoriilor față 
de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat sau declarație de pro-
prie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea în ofertă termenul de 
plată 30 zile calendaristice Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al procedurii nego-
ciate), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponde-
rile lor: 

Nr.

d/o
Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
  Depunerea ofertelor pe: www.achiziții.md conform SIA RSAP

 Deschiderea ofertelor pe: www.achiziții.md conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP – se aplică, „ www.achiziții.md”

http://www.achiziții.md
http://www.achiziții.md
http://www.achiziții.md
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Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să 
participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română/rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 
– nu este cazul, nu se aplică

28.  Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun.  Chișinău, bd.  Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.  124 (et.4), 
MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.01.2023
33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

 
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, 
să fie însoţite de certificat de conformitate şi/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe păr-
țile care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Ulei M14B2”

37.4. Moneda şi termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat 
de conformitate şi/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în mo-
mentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
„Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul-Oancea - o mai bună 

infrastructură de transport”, Cod 1HARD/3.1/12 
Cahul, Republica Moldova, MDA

1. Procedura

Licitație deschisă locală

2. Referința de publicare și data anunțului de atribuire a contractului

12.01.2023, 1HARD/3.1/12/2

3. Numărul și titlul lotului

Nu se aplică

4. Numărul și valoarea contractului

Nr 28/AP  din 05.09.2022, suma contractului 89877085,03 MDL

5. Data de atribuire a contractului

5.09.2022

6. Numărul de oferte primite

1

7. Numele, adresa și naționalitatea ofertantului câștigător

Masterdrum SRL, adresa s. Zirnesti r. Cahul, Republica Moldova,

Nouconst SRL, adresa: str. I. Gagarin nr. 26, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

MDA

8. Durata contractului 

16 luni.

9. Autoritatea contractantă 

Primăria Municipiului Cahul

10. Temeiul juridic

Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a 
normelor şi procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare a acțiunii externe a 
Uniunii şi Decizia Comisiei de punere în aplicare din data de 17.12.2015 de aprobare a Programului Operațional 
Comun, inclusiv toate modificările şi completările ulterioare.
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
„Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul-Oancea - o mai bună 

infrastructură de transport”, Cod 1HARD/3.1/12 
Cahul, Republica Moldova, MDA

1. Procedura

Licitație deschisă locală

2. Referința de publicare și data anunțului de atribuire a contractului

12.01.2023, 1HARD/3.1/12/2

3. Numărul și titlul lotului

Nu se aplică

4. Numărul și valoarea contractului

Nr 28/AP  din 05.09.2022, suma contractului 89877085,03 MDL

5. Data de atribuire a contractului

5.09.2022

6. Numărul de oferte primite

1

7. Numele, adresa și naționalitatea ofertantului câștigător

Masterdrum SRL, adresa s. Zirnesti r. Cahul, Republica Moldova,

Nouconst SRL, adresa: str. I. Gagarin nr. 26, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

MDA

8. Durata contractului 

16 luni.

9. Autoritatea contractantă 

Primăria Municipiului Cahul

10. Temeiul juridic

Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a 
normelor şi procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare a acțiunii externe a 
Uniunii şi Decizia Comisiei de punere în aplicare din data de 17.12.2015 de aprobare a Programului Operațional 
Comun, inclusiv toate modificările şi completările ulterioare.


	_Hlk76382382
	_Hlk100151566
	_Hlk92955776
	_Hlk106456319
	_Hlk95115862
	_Hlk95116000
	_Hlk66889115
	_Hlk64536902
	_Hlk63067930
	_Hlk124751025
	_Hlk76976535
	_Hlk124751976
	_Hlk108631470
	_Hlk106002533
	_Hlk95116699
	_Hlk110435088
	_Hlk124752019
	_Hlk119148662
	_Hlk92357058
	_Hlk118299846
	_Hlk120277754
	_Hlk123899934
	_Hlk124754604
	_Hlk110435125
	_Hlk120277806
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk77770908
	_Hlk68704301
	_Hlk68704301
	_Hlk77770975
	_GoBack
	_Hlk84503594
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk108775616
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk91597861
	_Hlk91485767
	_GoBack
	_Hlk122505133
	_GoBack
	_Hlk78374977
	_Hlk120535316
	_Hlk60037065
	_Hlk63675661
	_Hlk60037333
	_Hlk60037186
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk78374977
	_Hlk120535316
	_Hlk60037065
	_Hlk63675661
	_Hlk60037333
	_Hlk60037186
	_Hlk78461070
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262226
	_GoBack
	_Hlk74911822
	_Hlk113623289
	_Hlk113623648
	_Hlk113544953
	_Hlk113607187
	RANGE!A1:S14
	_Hlk95212091
	_Hlk77771042
	_Hlk77771056
	_Hlk75262117
	_Hlk123024129
	_Hlk123024211
	RANGE!A2:E31
	_Hlk95212091
	_Hlk77771042
	_Hlk77771056
	_Hlk75262117
	_Hlk123024129
	_Hlk123024211
	RANGE!A2:E31
	_Hlk95212091
	_Hlk77771042
	_Hlk77771056
	_Hlk75262117
	_Hlk123024129
	_Hlk123024211
	RANGE!A2:E31
	_Hlk122596949
	_Hlk95212091
	_Hlk77771042
	_Hlk77771056
	_Hlk75262117
	_Hlk123024129
	_Hlk123024211
	RANGE!A2:E31

