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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din 03.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Rîșcani

IDNO 1007601002821
Adresa or. Rîșcani, str. 31 August, 4

Numărul de telefon/fax 0256 23337, 0 256 24664, 0 256 94441

Adresa de e-mail ale autorității contractante primariariscani@yandex.com

Pagina web oficială a autorității contractante http://riscani.com/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tulicii Serghei, 0 256 94441, t_serrggo77@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

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

t_serrggo77@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate

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

Administrație 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), 
mii lei

1 45233142-6 Reparația drumurilor 
locale 1 lot Reparația drumurilor 

locale 2900,0

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

mailto:primariariscani@yandex.com
mailto:t_serrggo77@mail.ru
mailto:t_serrggo77@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

Februarie-Martie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru 

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

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

Nu 

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1_din_30.12.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante 1. INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL INTERNAT CU 
PROFIL SPORTIV LIPOVENI

IDNO 2. 1012620011066

Adresa satul Lipoveni, raionul Cimișlia

Numărul de telefon/fax 0-241-71-234

Adresa de e-mail ale autorității contractante liceul.lipoveni@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante liceul.lipoveni@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0-241-71-234 Bîrsa Valentina

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL INTERNAT CU 
PROFIL SPORTIV LIPOVENI satul Lipoveni, 
raionul Cimișliaactivitatea sportivă în lice-
ele de tip internat

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 fieca-

re lot în parte)

1

15800000-6

PRODUSE ALIMENTA-
RE PENTRU I JUMĂTATE 
A ANULUI 
2022 67 loturi

C E R E R E A 
OFERTELOR DE 
PREȚURI 665000

total 665000

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 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Agent economic cu activitate în domeniul nu mai 
puțin de 5 ani,fără datorii, fără insolvabilitate

Cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

II. Alte informații:

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

Decembrie 2021

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 
în JOUE)

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1_din_30.12.2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante 1. INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL INTERNAT CU 
PROFIL SPORTIV LIPOVENI

IDNO 2. 1012620011066

Adresa satul Lipoveni, raionul Cimișlia

Numărul de telefon/fax 0-241-71-234

Adresa de e-mail ale autorității contractante liceul.lipoveni@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante liceul.lipoveni@mail.ru

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 0-241-71-234 Bîrsa Valentina

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL INTERNAT CU 
PROFIL SPORTIV LIPOVENI satul Lipoveni, 
raionul Cimișliaactivitatea sportivă în lice-
ele de tip internat

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cantitate Unitate de mă-
sură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1
15800000-
6

PRODUSE ALIMENTARE 
PENTRU II JUMĂTATE A 
ANULUI 2022 67 loturi

CEREREA OFER-
TELOR DE 
PREȚURI 539600 lei

total 539600 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 

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

Nu 



9

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Agent economic cu activitate în domeniul nu mai 
puțin de 5 ani,fără datorii, fără insolvabilitate

Cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

II. Alte informații:

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

Iulie  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru 

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

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

Nu 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   01       din 22 decembrie 2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.M. Gospodăria Locatv Comunală Ialoveni
Localitate or. Ialoveni
IDNO 1003601005916
Adresa str. Iurii Gagarin nr.1A
Număr de telefon/fax (0268) 2-23-73
E-mail (0268) 2-23-73
Adresa de internet imglcialoveni@mail.ru
Persoana de contact Ion Cujbă, (0268) 2-23-73
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Întreprindere Municipală

Date cu privire la procedura de atribuire

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

N/C

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri ■        
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Vehicul nou pentru transportul deșeurilor  mena-
jere

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1636722670404
Data publicării: 12.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636722670404?tab=contract-noti-
ce

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

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

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

mailto:imglcialoveni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636722670404
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636722670404?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636722670404?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636722670404?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 02 din 06 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire RAVITAN SRL
IDNO 1004601000033
Date de contact 

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

m.   Chisinau, str. A. Saharov 11, ap.62, 
(022)436-898/ 068050505

Întreprindere mică sau mijlocie Da  ■       Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu  ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu  ■      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Vehicul nou pentru transportul 
deșeurilor  menajere

34144000-8 1 01  din 
15.12.2021

1008000,00

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

2. Alte informații:

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

Nu ■        

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 24.11.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa Str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax 022-250-809
E-mail 022-250-809
Adresa de internet achizitii@urgenta.md
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

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

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

Servicii, cod CPV: 64200000-8 - Servicii de telecomuni-
caţii

Obiectul de achiziție Reactive și consumabile de laborator 5
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636976502486 / 21046789

Data publicării: 15.10.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636976502486?tab=contract-notice

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

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 09.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 
 
 
 

mailto:achizitii@urgenta.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636976502486
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636976502486?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636976502486?tab=contract-notice
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1.1. 

Denumire MOLDCELL SA
IDNO 1002600046027
Date de contact 

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

079 800 113, n.erhan@moldcell.md 

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 bunurilor, serviciilor sau lucrări-
lor

Cod 
CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 1.1. Convorbiri nelimitate naționale - 20 in-
ternaționale +Cug+10 GB Internet

64
20

00
00

-8

40

Contract nr. 70 
din 16.12.2021

84468.00

1 1.2. Convorbiri - 200 min naționale +Cug+5 
GB Internet 30

1 1.3. Convorbiri - 150 min naționale +Cug+1 
GB Internet 90

1 1.4. Semnătura electronică 20
1 1.5. Internet mobil -  20GB+ dispozitiv 3
1 1.6. Servicii Roaming 1

1.2. 

Denumire MOLDTELECOM SA
IDNO 1002600046027
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

067 199 648, iurie.cojocaru@moldtelecom.com 

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 bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

2 2. Telefonie fixă prin fibră optică

64200000-8

400000 min

Contract nr. 71 
din 16.12.2021

60000.00

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

mailto:n.erhan@moldcell.md
mailto:iurie.cojocaru@moldtelecom.com
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2. Alte informații:

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

Nu         

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contrac-
tele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 
Nr. 61 din 23.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitiii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

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

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de 
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și 
exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călă-
rași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636016851571
Data publicării: 04.11.2021
Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636016851571?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

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

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: +
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr:ocds-b3wdp1-MD-1636016851571 din 14.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire

SC ,,Neledimpex” SRL
IDNO 1007600055200
Date de contact 

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

mun. Chișinău, com Bacioi, str Doina 38.

Întreprindere mică sau mijlocie Da ■       Nu        
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu ■ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da        Nu ■

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a drumului R21 
Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-
34,20 (sector km 27,83-km 34,20) 45200000-9

1

06-14/316

din 

21.12.2021

46 101 881,52 

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

3. Alte informații:

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

Nu ■        

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 21046105 din 24.12.2021

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax 022 403 697
E-mail achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md
Persoana de contact Pavel Slonina, tel.022 403 697, 

e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție Medico Sanitară Publică, 

prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de etalonare, verificare periodică și metrologică a dispozi-
tivelor medicale pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635511481757
Data publicării: 29.10.2021
Link: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046105/ 
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică

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

 
 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635511481757
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1. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.223/21 din 08 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ETALONLAB S.R.L.

IDNO 1019600041871

Date de contact 

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

Telefon: +373 69 690 137; 

E-mail: office@etalonlab.md , office.etalonlab@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1: Servicii de verificare periodică 
a monitoarelor de pacient 50400000-9

120 
buc

06-161/21 din 
24.12.2021

59717,00

2 Lot 2: Servicii de verificare periodică 
a Dispozitivelor de anestezie 50400000-9

20
buc

9000,00

3
Lot 3: Servicii de verificare periodică 
a Dispozitivelor de respirație artifi-
cială și ventilatoare pulmonare

50400000-9
36

buc
26064,00

4 Lot 5: Servicii de verificare periodică 
a Electrocardiografelor 50400000-9

20
buc

8529,00

5
Lot 6: Servicii de verificare periodică 
a Pompelor de infuzie și pompe cu 
seringă

50400000-9
350
buc

147260,00

6 Lot 8: Servicii de verificare periodică 
a Pulsoximetrelor și pulsometre 50400000-9

65
buc

5691,00

7

Lot 11: Servicii de verificare peri-
odică a Analizatoarelor de toate 
tipurile : biochimice, imunologice, 
hematologice,  pentru măsurarea 
echilibrului acido-bazic…

50400000-9
20

buc
9302,00

8 Lot 12: Servicii de verificare periodi-
că a Sterilizatoarelor cu aer uscat 50400000-9

5
buc

1313,40

9
Lot 13: Servicii de verificare peri-
odică a Sterilizatoarelor cu aburi 
(autoclave)

50400000-9
10

buc
2626,95

10
Lot 16: Servicii de verificare periodi-
că a Dozatoarelor mecanice și elec-
tronice de laborator

50400000-9
50

buc
4569,50

11 Lot 17: Servicii de verificare periodi-
că a Coagulometrelor 50400000-9

5
buc

3170,75

mailto:office@etalonlab.md
mailto:office.etalonlab@gmail.com
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Denumire I.S. “Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare”

IDNO 1013600039380

Date de contact 

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

Telefon: 022 21 85 17, 022 21 85 01

E-mail: office@cmac.md http://www.cmac.md/

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da        Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lot 4: Servicii de verificare pe-
riodică a Seturilor de lentile de 
testare  oftalmologică

50400000-9
786

buc

06-160/21 din 
22.12.2021 

17920,80

2

Lot 7: Servicii de verificare pe-
riodică a Dispozitivelor de elec-
trochirurgie cu curenți de înaltă 
frecvență

50400000-9
37

buc
46420,20

3

Lot 9: Servicii de verificare peri-
odică a Dispozitivelor de măsu-
rare a presiunii arteriale neinva-
zive (mecanice)

50400000-9
50

buc
1258,80

4
Lot 10: Servicii de verificare pe-
riodică a Incubatorului pentru 
nou-născuți

50400000-9
1

buc
1760,40

5 Lot 14: Servicii de verificare peri-
odică a Termostatelor 50400000-9

20

buc
8035,20

6
Lot 15: Servicii de verificare pe-
riodică a Centrifugilor de labo-
rator

50400000-9
20

buc
13296,00

7
Lot 18: Servicii de verificare peri-
odică a Dispozitivelor de resusci-
tare prin defibrilare externă

50400000-9
32

buc
34761,60

8 Lot 19: Servicii de verificare peri-
odică a Spirometrelor electronic 50400000-9

1

buc
948,60

9
Lot 20: Servicii de verificare pe-
riodică a Dispozitivelor de fizio-
terapie

50400000-9
35

buc
12299,99

10
Lot 21: Servicii de etalonare și 
verificare metrologică a dispozi-
tivelor medicale

50400000-9 Buc/Lot 32910,00

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

mailto:office@cmac.md
http://www.cmac.md/
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2. Alte informații:-

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

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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. 7 din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Dondușeni

Localitate Or. Dondușeni

IDNO 1003604150574

Adresa Or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

Număr de telefon/fax 0 251 2 32 05

E-mail 0 251 2 32 05

Adresa de internet srdonduseni@ms.md

Persoana de contact Liliana  Scorțescu, 0 78825115 

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

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 atribu-
ire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri        

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare pentru I semestru al anului 2022 

Anunțul de participare Nr. :  ocds-b3wdp1-MD-1637740881312  
Data publicării: 24.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047447/   

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

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 8

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

 
 
 
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21047447/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 8 din 15.12. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Lovis Angro

IDNO 1007600043788 

Date de contact 

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

22 843373

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 contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Biscuiți, uscați, dulci 15800000-6 100 kg Nr.19/22.12.2021 2499,59

2 Mazăre verde 15800000-6 100 kg Nr.19/22.12.2021 2180

3 Orez șlefuit 15800000-6 200 kg Nr.19/22.12.2021 2928

4 Castraveți marinați 15800000-6 200 kg Nr.19/22.12.2021 5140

5 Crevruști  15800000-6 200 kg Nr.19/22.12.2021 15600

6 Salam fiert, dietic, tip doctorskii 15800000-6 150 kg Nr.19/22.12.2021 12930

7 Zahăr 15800000-6 600 kg Nr.19/22.12.2021 8986,74

8 Sare de lămâie 15800000-6 2,5 kg Nr.19/22.12.2021 275

9 Suc 15800000-6 600 l Nr.19/22.12.2021 5640

10 Ulei 15800000-6 500 l Nr.19/22.12.2021 19580

11 Magiun 15800000-6 100 kg Nr.19/22.12.2021 2600

12 Pastă de roșii 15800000-6 80 kg Nr.19/22.12.2021 2800

13 Oţet 15800000-6 15 l Nr.19/22.12.2021 122,9295

14 Drojdie proaspătă 15800000-6 1 kg Nr.19/22.12.2021 76

15 Ceai 15800000-6 20 kg Nr.19/22.12.2021 2379,99

16 Cacao 15800000-6 2 kg Nr.19/22.12.2021 237,99

17 Bicarbonat de sodiu 15800000-6 10 kg Nr.19/22.12.2021 203,88

18 Frunze de dafin 15800000-6 1 kg Nr.19/22.12.2021 198

19 Piper 15800000-6 1 kg Nr.19/22.12.2021 319,99

20 Fructe 15800000-6 200 kg Nr.19/22.12.2021 7200

21 Cartofi 15800000-6 2700 kg Nr.19/22.12.2021 21060

22 Morcov 15800000-6 500 kg Nr.19/22.12.2021 4400

23 Ceapă 15800000-6 450 kg Nr.19/22.12.2021 3960

24 Varză albă 15800000-6 500 kg Nr.19/22.12.2021 4900

25 Sfeclă roșie 15800000-6 500 kg Nr.19/22.12.2021 4900
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Denumire SRL Struc V A

IDNO 1003602028938

Date de contact 

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

0 79302985

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, in-
clusiv TVA

1 Făină de grâu 15800000-6 200 kg Nr.15/22.12.2021 1656
2 Paste făinoase 15800000-6 200 kg Nr.15/22.12.2021 2670
3 Mazăre uscată 15800000-6 250 kg Nr.15/22.12.2021 2250
4 Crupe de hrișcă 15800000-6 300 kg Nr.15/22.12.2021 10533
5 Crupe de griș 15800000-6 200 kg Nr.15/22.12.2021 2240
6 Arpăcaș de orz (alac) 15800000-6 150 kg Nr.15/22.12.2021 1140
7 Crupe de mei 15800000-6 250 kg Nr.15/22.12.2021 3105
8 Fulgi de ovăs 15800000-6 200 kg Nr.15/22.12.2021 2506
9 Crupe de porumb 15800000-6 350 kg Nr.15/22.12.2021 3720,5

10 Crupe de grâu 15800000-6 250 kg Nr.15/22.12.2021 1950
11 Crupe de arpacaș 15800000-6 250 kg Nr.15/22.12.2021 1975
12 Sare 15800000-6 200 kg Nr.15/22.12.2021 976  

 

Denumire SA Fabrica de unt din Florești

IDNO 1003607011922

Date de contact 

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

 0250 22134

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:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lapte 15800000-6 3000 l Nr.16/22.12.2021 29370
2 Chefir 15800000-6 1500 l Nr.16/22.12.2021 15300
3 Brânză 15800000-6 1300kg Nr.16/22.12.2021 51974
4 Smântână 15800000-6 400 l Nr.16/22.12.2021 8752
5 Unt 15800000-6 400kg Nr.16/22.12.2021 42996
6 Cașcaval  15800000-6 200kg Nr.16/22.12.2021 20496 

Denumire SRL Sidva V

IDNO 1003602003506 

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

0 69228887

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu       
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Carne de vită 15800000-6 250 kg Nr.17/22.12.2021 29700

Denumire SRL Telemar 
IDNO 1003600098573

Date de contact 

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

0 22479098

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, in-
clusiv TVA

1 Pește congelat 15800000-6 1000 kg Nr.16/22.12.2021 51600 

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

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

Nu         

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO 1003600096694

Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1

Număr de telefon/fax 022-820-954  / 022-250-522

E-mail tender@stisc.gov.md

Adresa de internet www.stisc.gov.md

Persoana de contact L.Cеmirtаn

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al 
autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comu-
nicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestio-
narea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum și implementarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri         
Servicii       
Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de construcţii de linii telefonice și de comunicaţii și lu-
crări auxiliare

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634821210550

Data publicării: 21.10.2021

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1634821210550?tab=contract-notice

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

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

Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 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 examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 29.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant: 

Denumire Electro Service Grup S.R.L. 
IDNO 1014600005526
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2024, str. Carierei 5/D, 
ap. 14, mun. Chișinău, Republica Moldova 
Telefon: 079990317, 
e-mail: electroservicegrup@gmail.com.

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu       
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1.
Lotul nr. 1: Lucrări de construcţii de 
linii telefonice și de comunicaţii și 

lucrări auxiliare
45232300-5 1 lot Nr. 181 din 

03.12.2021 384 000,00 MDL

Alte informații:

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

Nu         

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


28

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 27.12.2021                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954 / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cеmirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este 
o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura 
administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de 
tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicaţii al 
autorităţilor administraţiei publice ca parte a reţelei de comu-
nicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestio-
narea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, pre-
cum și implementarea politicii statului în domeniul securității 
cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(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 Pachete software si sisteme informatice (prelungirea subscrip-

țiilor)
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636466505572

Data publicării: 09.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636466505572?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 



29

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 2

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

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

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 09.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților: 

Denumire IT-LAB Grup S.R.L.
IDNO 1011600024357
Date de contact 

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

MD-2020, mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4 of. 217, Re-
publica Moldova 
Telefon: +37369999975; e-mail: office@it-lab.md; www.it-lab.
md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da        Nu       

 

Denumire BTS Pro S.R.L.
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, Republica Moldova; mun. Chișinău, str. Ion Creangă 
6V 
Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da       Nu       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da        Nu       
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Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură (bucăți)

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Lotul nr. 1:

48000000-8

2

Nr. 192 din 
21.12.2021

711 621,60

MDL

2. Lotul nr. 2: 16

3. Lotul nr. 3: 4

4. Lotul nr. 7: 1 

5. Lotul nr. 4: 48000000-8 100 Nr. 201 din 
23.12.2021

1 656 767,94 
MDL6. Lotul nr. 5: 7

2. Alte informații:

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

Nu         

Da         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1  din 27.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ci-
bernetică

Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600096694
Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Nați-

onale 1
Număr de telefon/fax 022-820-954 / 022-250-522
E-mail tender@stisc.gov.md
Adresa de internet www.stisc.gov.md
Persoana de contact L.Cеmirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Ciber-
netică este o instituție publică, a cărei activitate are 
scopul de a asigura administrarea, menținerea și 
dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informa-
ției, a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor 
administraţiei publice ca parte a reţelei de comuni-
caţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, 
gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a 
Guvernului, precum și implementarea politicii sta-
tului în domeniul securității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri         

Servicii        

Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrări de construcţii de linii telefonice și de comu-

nicaţii și lucrări auxiliare
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636544336282

Data publicării: 10.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636544336282?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 
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  
Nr. oferte primite Total: 1

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 30.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului: 

Denumire Rapid Link S.R.L.
IDNO 1007600035161
Date de contact 

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

MD-2028, mun.Chisinau, str. Gh. Asachi,71/7 
Telefon: 022820832, e-mail: office@rapidlink.md; www.
rapidlink.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, servi-
ciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 

măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1. Lotul nr. 1 45232300-5 1 lot Nr. 184 din 
07.12.2021 57 422,78  MDL

Alte informații:

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

Nu         
Da         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante

mailto:office@rapidlink.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 124/21AA din 27.12.2021   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate 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 Subscription Adobe software (repetat)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637152237780

Data publicării: 17.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1637152237780?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Licitație electronică

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

 
 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637152237780
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637152237780?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637152237780?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 366/21 din 17.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „BTS Pro” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

MD-2069, str. Ion Creangă, nr. 6V, mun. Chi-
șinău, tel. 022 870140, e-mail: office@bts.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,

inclusiv TVA

1 Servicii Subscription Adobe 
software (repetat) „BTS Pro” SRL

72
26

10
00

-2

--/-- Nr. 2262 din 
27.12.2021

82 379,52

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4) 
tel/fax: 022 820652, 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

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

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

Nr. 6A din 27.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600150509
Adresa Str. Ion Pruncul 8
Număr de telefon/fax 022 29 58 63
E-mail imspdrn@ms.md
Adresa de internet imspdrn.md 
Persoana de contact Lazarenco Olga

022 29 40 79

imspdrn.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante 

și obiectul principal de activitate 

Instituția medico-sanitară publică;

Obiectul de activitatea – prestarea asistenței medi-
cale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț

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

LP 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri   
Servicii   
Lucrări 

Obiectul de achiziție Teste pentru determinarea drogurilor și muștucuri pentru 
anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637756189035

Data publicării: 24 noiembrie 2021

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637756189035?tab=contract-notice 

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

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

Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 5

De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 5
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637756189035
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637756189035?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637756189035?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 7D din 16.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire ROMEDCOM S.R.L.

IDNO 1004600066975

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

Str. Sciusev 16, of.6/
79807733/
romedcom@gmail.com /
www.romedcom.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/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclusiv 

TVA

1 Expres teste pentru determinare dro-
gurilor în urină 6-multi factor 33140000-3 7.500,0 buc

58 din 
27.12.2021

174 150,00

2 Expres teste pentru determinare dro-
gurilor în urină 12-multi factor 33140000-3 2.500,0 buc 105 300,00

Denumire PROFILABDIAGNOSTIC S.R.L.
IDNO 1009600045502
Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)

Str.Lomonosov 47,ap.8
022/882-516
profilabdiagnostic@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       

 

mailto:profilabdiagnostic@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului Suma, inclusiv TVA

1 THC Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 100,0 buc

59 din 
27.12.2021

2 127,60

2 AMP Rapid Test  pentru determin-
area drogurilor in singe 33140000-3 150,0 buc 3 191,40

3 BZO Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 100,0 buc 2 127,60

4 COC Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 100,0 buc 2 127,60

5 EDDP Rapid Test  pentru determin-
area drogurilor in singe 33140000-3 40,0 buc 846,72

6 MDMA Rapid Test  pentru deter-
minarea drogurilor in singe 33140000-3 40,0 buc 846,72

7 MET Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 80,0 buc 1 693,44

8 MOP Rapid Test  pentru determin-
area drogurilor in singe 33140000-3 40,0 buc 846,72

9 mtd Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 40,0 buc 846,72

10 TML Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 40,0 buc 950,40

11 BAR Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 80,0 buc 1 693,44

12 K2 Rapid Test  pentru determinarea 
drogurilor in singe 33140000-3 80,0 buc 1 693,44

13 TCA Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 80,0 buc 1 693,44

14 PCP Rapid Test  pentru determinar-
ea drogurilor in singe 33140000-3 80,0 buc 1 900,80

15 MDPV Rapid Test  pentru determin-
area drogurilor in singe 33140000-3 100,0 buc 2 376,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Da         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante

Achiziția nu a avut loc pentru lotul Muștucuri, conform LP 
131/2015, art. 56 alin. (1) pct. a, achiziția de muștucuri se va 
realiza conform HG 599/2020 prin procedura de negociere 
fără publicarea în prealabil anunțului de participare. 

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. 1    din__24.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Învățământ

Localitate or. Cantemir

IDNO 1013601000048

Adresa str.Trandafirilor 2

Număr de telefon/fax 0273 22179

E-mail di.cantemir@gmail.com

Adresa de internet http://cantemiredu.md/

Persoana de contact Coreni Natalia
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

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/ acordu-
lui-cadru

Bunuri V      
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638519319495

Data publicării: 03.12.2021
Link:  achizitii.md <noreply@www.achizitii.md>

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

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

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

 
 

mailto:di.cantemir@gmail.com
http://cantemiredu.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638519319495
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1_ din _13.12._ 2021_ 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)

Or.Chișinău str.Columna 92/022 21 12 25/
dumitru.simonov@lukoil.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu V       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Benzina AI-95 09200000-1 2150 litre 1-C/22.12.2021 43365,50
Motorina 09200000-1 44420 litre 1-C/22.12.2021 774240,60

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

2. Alte informații:

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

Nu V        

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5A din 23.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600150509
Adresa Str. Ion Pruncul 8
Număr de telefon/fax 022 29 58 63
E-mail imspdrn@ms.md
Adresa de internet imspdrn.md 
Persoana de contact Lazarenco Olga

022 29 40 79

imspdrn.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituția medico-sanitară publică;

Obiectul de activitatea – prestarea asistenței medi-
cale.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

LP 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri   

Servicii   

Lucrări 
Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638446510157

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638446510157?tab=contract-notice
Data publicării: 02.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

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

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638446510157
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 0 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 
Pe cale electronică: 1 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 5D din 13 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ÎCS „LUKOIL-Moldova” S.R.L.
IDNO 1002600005897
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Columna, 92/

0-22-22-08-28, 0-22-21-12-25/

dumitru.simonov@lukoil.md, alexandru.olaru@
lukoil.md/

www.lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu        

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da        Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da        Nu       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Benzină

Premium 95
09132000-3 16 000,00 

litri
53 din 

14.12.2021 321 600,00

2 Motorină Euro-5 09134200-9 2 000,00 litri 53 din 
14.12.2021 34 780,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
mailto:alexandru.olaru@lukoil.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul 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

Din 23.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Igor Bzovîi

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri        
Servicii        
Lucrări 

Obiectul de achiziție Reagenți pentru analizatorul Sysmex UC-1000 pentru anul 
2022

Anunțul de participare Nr.: 21047929, ocds-b3wdp1-MD-1638434268411 
Data publicării: 02.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21047929/  

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

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21047929/
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În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 106 din 23.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Echipamed-Plus SRL
IDNO 1003600077677
Date de contact 

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

tel: 022234349

e-mail: office@echipamed.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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Echipamed-Plus SRL 33696500-0 Nr.42 din 
23.12.2021 210897,00

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:office@echipamed.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 24.12.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Igor Bzovîi

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Publică

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(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 Reagenți pentru analizatorul Mindray CL-900i pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: 21048004, ocds-b3wdp1-MD-1638514426920
Data publicării: 03.12.2021
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21048004/  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Costul cel mai scăzut 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Cel mai bun raport calitate-cost 
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  

Sistem dinamic de achiziții  

Licitație electronică 
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 107 din 24.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Echipamed-Plus SRL

IDNO 1003600077677

Date de contact 

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

tel: 022234349

e-mail: office@echipamed.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, ser-
viciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Echipamed-Plus SRL 33696500-0 Nr.44 din 
24.12.2021 1998859,32

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

2. Alte informații:

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

Nu         

Da         

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

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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:office@echipamed.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.       /21  din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax 022239391
E-mail dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Autoritate centrală de achiziție

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate NFPP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)

În temeiul art. 56 alin. 1 lit. c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice, precum și pct. 128 subpct. 3) 
al Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind 
procedura de negociere aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 599 din 12.08.2020.
În conformitate cu pct. 26 al Regulamentului cu privire la 
sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 735 din 11.06.2002.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri         
Servicii ■       
Lucrări 

Obiectul de achiziție Servicii de locațiune a circuitelor de comunicații special 
pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr: _________________________________
(Va corespunde cu nr. de intrare la AAP)
Data publicării: -
Link-ul: 202124899

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru  
Sistem dinamic de achiziții                         NU
Licitație electronică  

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 0
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____/21 din __________ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA Moldtelecom
IDNO 1002600048836
Date de contact 

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

067199540

Loturile atribuite:

Nr. 
Lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Servicii de locațiune a circuitelor de 

comunicații speciale pentru anul 
2022

64210000-1
Conform 

invitației de 
participare

___/21 din

____.____.2021
581 184,00

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

3. Alte informații:

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

Nu ■        

Da         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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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Anunt 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1599811482132 / 02  din 07.12. 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate mun. Hîncești
IDNO 1010601000070
Adresa mun.Hîncești, str. M. Hincu, 138
Număr de telefon 068101202
Număr de fax 026922058
E-mail hincesti.achizitii@gmail.com
Adresa de internet www.hincesti.md
Persoana de contact Berechelea Sergiu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de reparaţie capitală a Sectiei boli psihoneurolog-

ice, Spitalul Raional Hîncești
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 672 043,17 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1599811482132
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21028159/

Data publicării anunțului de participare 11.09.2020
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)

---

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

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: Proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

08.10.2020

mailto:hincesti.achizitii@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic SRL „ Carnals Grup”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: ocds-b3wdp1-MD-1599811482132 /147

Data: 10.11.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 520 163,70 lei

Inclusiv TVA: 3 024 196,44 lei
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 6 luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  Rezilierea contractului  

Altele:  [indicați]

Temeiul juridic Legea   131  din 03.07.2015, art. 76, al. 7                                                                                                  
[indicați actul normativ, articol, alineat]

Valoarea modificărilor 31 mai 2022
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu 

Da 
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Contractul a fost încheiat la 10.11.2020  cu termenul de executare de 6 luni, adică cu trecere în a. 2021 .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luînd în considerație faptul că pînă la monent pereții de la parter al blocului aflat în reparație sunt încă în stare 
jilavă, nu este posibil de finalizat lucrările de reparație în anul curent. 

VII. Rezultatele examinării:

    În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică nr. 
ocds-b3wdp1-MD-1599811482132 /04 din 07.12.2021  a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 02  din 07 decem-
brie 2021 privind:

1. Modificarea termenului de valabilitate al contractului.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „ Carnals Grup”      nr. 02   07.12.2021 - -

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/acordului-cadru

Nr. 5 din 09.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Dondușeni
Localitate Or. Dondușeni
IDNO 1003604150574
Adresa Or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1
Număr de telefon 0 251 2 32 05
Număr de fax 0 251 2 32 05
E-mail oficial srdonduseni@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Scorțescu, 0  78825115, lilianascortescu@mail.ru 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru II jumătate a anului 

2021
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 311670,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1622635416225
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21040311

Data publicării anunțului de participare 02.06.2021
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    
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/ 
acordului-cadru

17.06.2021

Denumirea operatorului economic SRL Alim Total

mailto:lilianascortescu@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622635416225
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:8
Data:25.06.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:53309,90
Inclusiv TVA:59996,50

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

II. 

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Art.76 al.7 , Legea nr. 131/03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se majorează cu 15 %, cu 596,25 (cinci sute nouăzeci și șase, 25 ) lei,  următorul lot: Suc din fructe limpezit, borcan 3 
l.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Este necesară o cantitate suplimentară de suc pentru pacienții internați.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 07.12.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractuale a contractului nr. 8 din 25.06.2021. 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Aim Total 14 07.12.2021 497,25 596,25
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 2 din 21 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Ghetlova
Localitate Satul Ghetlova, raionul Orhei
IDNO 1007601003895
Adresa Satul Ghetlova, raionul Orhei
Număr de telefon 0235-61-1-13, 078855652
Număr de fax 0235-61-2-36
E-mail oficial primariaghetlova2017@gmail.com
Adresa de internet http:/ghetlova.comuna.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gîrneț Elena – primar interimar, tel.078855652

e-mail:girnetelena1986@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Renovarea rețelei de iluminat public din satul Hulbo-

aca, r-nul Orhei
Cod CPV 453161110-9
Valoarea estimată a achiziției 590160
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635412407115
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1635412407115?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 29.10.2021
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: [Buget raional]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.11.2021

Denumirea operatorului economic FCI Capital SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:29

Data:30.11.2021

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:401278,31 lei
Inclusiv TVA:80255,66 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 45 zile lucratoare

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 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de 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:

    Conform documentației de standart a fost stipulat termenul de executare a lucrărilor 45 zile lucrătoare și termenul 
de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2021. După modificare termenul de executare a lucrărilor se prelungește 
cu 30 zile lucrătoare și respectiv termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.05.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

       La etapa executării lucrărilor a apărut necesitatea de a coordona proiectul tehnic de execuție „Renovarea rețelei 
de iluminat public din satul Hulboaca, r-nul Orhei” cu SA Moldtelecom, cecea ce influiențează perioada de execu-
tare a lucrărilor. Respectiv operatorul economic FCI Capital SRL nu se încadrează în termenul de execuție a lucrărilor 
prevăzute în contract și se prelungește cu 30 zile lucrătoare termenul de execuție a lucrărilor și respectiv termenul de 
valabilitate a contractului pînă la 31.05.2022.

III. Rezultatele examinării:

      În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional privind modificarea termenul de execuție a lucrărilor cu 30 zile lucrătoare și respectiv termenul de valabili-
tate a contractului pînă la 31.05.2022.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

FCI Capital SRL Nr. 6 21.12.2021 401278,31 481533,97

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



56

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 16.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1007601010323

Adresa Bd. Ștefan cel Mare, 83

Număr de telefon 022-22-31-07

Număr de fax 022-22-81-10

E-mail oficial ap.dgaurf@mail.ru

Adresa de internet -

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tatiana Ciburciu

ap.dgaurf@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă ■X  Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Servicii de finisare a stabilirii hotarelor zonelor verzi

Cod CPV 71354300-7

Valoarea estimată a achiziției 830 000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21039157

L i n k - u l : 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 - 
b3wdp1-MD-1619704464926?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 29.04.2021

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 ■X      Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu X    Da 

Sursa de finanțare Buget de stat ■X     Buget CNAM  
Buget CNAS      Surse externe  
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03 iunie 2021

Denumirea operatorului economic Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru ,,INGEO-
CAD “ I.S

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:40/21

Data: 18 iunie 2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 799 770,00

Inclusiv TVA: 959 724,00

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 6 luni

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de  prestare  ■X
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezelierea contractului  Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul procedurii de achiziţie de tip LP nr. ocds- b3wdp1-MD-1619704464926 din data 21 mai 2021 privind 
achiziţionarea Serviciilor de finisare a stabilirii hotarelor zonelor verzi  a fost încheiat contractul cu operatorul eco-
nomic Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru ”INGEOCAD” Î.S. nr.40/21 din 18.06.2021 în valoare de 
959 724,00 MDL (nouă sute cincizeci și nouă mii șapte sute douăzeci și patru lei 00 bani) inclusiv TVA, valabil până 
la 31.12.2021.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Perioada de pandemie a influentat negativ majoritatea activitatilor de serviciu, fiind un impediment justificator inclu-
siv pentru buna desfasurare a lucrarilor preconizate conform contractului in cauza. 

Avind in vedere volumul mare de lucrari si termenul restrins stabilit pentru efectuarea acestora, precum si faptul ca 
o parte esentiala din lucrari au fost deja executate, insa necesita timp considerabil suplimentar pentru verificare si 
avizare, inclusiv avizarea obligatorie cu organele subordonate autoritatii centrale pentru mediu conform art. l0 lit. d), 
art. 13 lit. d) si art. 32 alin. (2) din Legea nr. 591/1999 “Cu privire la spatiile verzi ale localitatilor urbane si rurale”, Prin 
urmare, termenul de valabilitate a contractului necesita a fi prelungit pina la 30 iunie 2022.

III. Rezultatele examinării:

În  baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.40/21 din 18 
iunie 2021 a fost încheiat acordul adiţional nr.1 din 16.12.2021 privind prelungirea perioadei de valabilitate 
a contractului  pina la 30.06.2022.

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Termen de valabilitate 
initial

Modifivcarile contractului

Termen de va-
labilitate modi-

ficat

Institutul de Geodezie, 
Prospecțiuni Tehnice și 
Cadastru ”INGEOCAD” Î.S.

Cu capital autohton 1 16.12.2021 31.12.2021 30.06.2022

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. 1 din 09.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP LICEUL TEORETIC PELINIA
Localitate s. PELINIA, r. DROCHIA
IDNO 1012620009658
Adresa str. M. EMINESCU, 13
Număr de telefon 0(252)58-2-72
Număr de fax 0(252)58-2-72
E-mail oficial ltpelinia@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Grumeza Galina

068285413

ltp2020contabil@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: modificarea contractului
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 242571.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1608651085675
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1608651085675?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 22.12.2020
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)

A.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

25.01.2021

Denumirea operatorului economic S.A. FABRICA DE UNT DIN FLORESTI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2021-0000000461

Data:25.01.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1608651085675
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:
Inclusiv TVA:68291.62 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

B.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

21.01.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L. ALIM-TOTAL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2021-0000000428

Data:21.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

Inclusiv TVA:115081.95 lei
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

I.  Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  *

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de 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:

1. Contractul Nr. 2021-0000000461 din 25.01.2020, a fost incheiat in suma de 68291.62 lei, in 
urma semnarii acordului-aditional Nr. 7A din 09.12.2021, s-  a micsorat suma contractata cu 4488.89 
lei. Suma contractata va constitui 63802.73 lei.

2. Contractul Nr. 2021-0000000428 din 21.01.2020, a fost incheiat in suma de 115081.95 lei, in 
urma semnarii acordului-aditional Nr. 8A din 09.12.2021, s-  a micsorat suma contractata cu 4470.50 
lei. Suma contractata va constitui 110611.45 lei.
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se micsoreaza suma contractata, din cauza neexecutarii in legatura cu situatia de pandemie.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 
09.12.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.A. FABRICA DE 
UNT DIN FLORES-
TI

7A 09.12.2021 4488.89 lei

S.R.L. ALIM-TO-
TAL

8A 09.12.2021 4470.50 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. 1  din 15.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Verejeni
Localitate s.Verejeni, r-nul Telenești
IDNO 1007601003884
Adresa s.Verejeni, r-nul Telenești
Număr de telefon 0-258-67-7-55
Număr de fax 0-258-67-4-16
E-mail oficial Primaria.verejeni@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sîrbu Galina, 0-258-67-7-55

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă ■  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Verejeni
Cod CPV 45232411-6
Valoarea estimată a achiziției 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21008161
Link:609/16 din 29.11.2016
https://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare?field_ac_doc_value=&field_data_intra-
re_doc_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_numar_de_intrare_value=&field_nr_iesire_valu-
e=&field_nr_procedurii_doc_value=609%2F16

Data publicării anunțului de participare 86/2016  din 08.11.2016
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 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: Bugetul local și Fondul Ecologic Național

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

http://www.mtender.gov.md
https://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare?field_ac_doc_value=&field_data_intrare_doc_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_numar_de_intrare_value=&field_nr_iesire_value=&field_nr_procedurii_doc_value=609%2F16
https://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare?field_ac_doc_value=&field_data_intrare_doc_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_numar_de_intrare_value=&field_nr_iesire_value=&field_nr_procedurii_doc_value=609%2F16
https://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare?field_ac_doc_value=&field_data_intrare_doc_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_numar_de_intrare_value=&field_nr_iesire_value=&field_nr_procedurii_doc_value=609%2F16
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Denumirea operatorului economic SRL Capital FCI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:29

Data: 07.12.2016
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:

Inclusiv TVA: 10451540,59
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 31.12.2023

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  ■
Rezelierea contractului  
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Prelungirea termenului de valabilitate a Contractului prin 
darea de seama Nr.2 din 01.03.2019, Acord aditional nr. 1 
din  28.02.2019, prin DS nr.3 din 29.12.2020, Acord aditio-
nal nr.4 din 29.12.2020

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)

Prelungirea contractului de antrepriză nr.29 din 07.12.2016, Evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Vere-
jeni, r-nul Telenești, pînă la 31.12.2023, în legătură cu neexecutarea lucrărilor în termenii stabiliți.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.29 din 07.12.2016,  a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea contractului de antrepriză nr.29 din 07.12.2016, Evacuarea și 
epurarea apelor uzate din s.Verejeni, r-nul Telenești, pînă la 31.12.2023, în legătură cu neexecutarea lucrărilor 
în termenii stabiliți.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Capital FCI Nr. 5 15.12.2021

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. 20/21 din 09.12.21

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru

persoane cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi 
Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon 0231-2-72-69, 079410239
Număr de fax 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă √ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de furnizare a energiei electrice
Cod CPV 65300000-6
Valoarea estimată a achiziției 1007433,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611062782198
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21034577/  

Data publicării anunțului de participare 19.01.21
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 √
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 √    FAOAM  
BASS     Surse externe  
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

10.02.21

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611062782198
https://achizitii.md/ro/public/tender/21034577/
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Denumirea operatorului economic SRL “Furnizare Energie”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 40/21  

Data: 11.02.21
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 955 648,89

Inclusiv TVA:  1 138754,89
Termen de valabilitate 31.12.21
Termen de execuție 31.12.21

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  √
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de livrare/prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezoluțiunea contractului  
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic HG. nr. 1404 din 10.12.08, alin. 23
Hotărârea ANRE nr. 611 din 03 decembrie 2021”Privind asigu-
rarea  furnizării de ultima opțiune a energiei electrice consu-
matorilor deserviți de furnizorul SRL”Furnizare Energie”

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 cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Servicii de furnizare a energiei electrice. Se micșorează suma contractului SRL ”Furnizare Energie” nr. 40/21 din 
11.02.21 cu 233847,48 lei în baza Hotărârei ANRE nr. 611 din 03 decembrie 2021”Privind asigurarea  furnizării de 
ultima opțiune a energiei electrice consumatorilor deserviți de furnizorul SRL”Furnizare Energie”.  

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 

Hotărârea ANRE nr. 611 din 03 decembrie 2021”Privind asigurarea  furnizării de ultima opțiune a energiei electrice 
consumatorilor deserviți de furnizorul SRL ”Furnizare Energie”.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20/21 din 09.12.21 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micșorarea sumei contractului cu 233847,48   lei .

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Furnizare Ener-
gie”

22/21 09.12.21 233847,48
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___2/ 21043101    _ din _17 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Centrul Republican Experimental 

Protezare Ortopedie și Reabilitare
Localitate Mun. Chișinău
IDNO  str. Romană 
Adresa 11003600032782
Număr de telefon 022-263130
Număr de fax
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www. crepor.org
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Secția achiziții publice 022/ 263130

achiziții.crepor21@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă 

  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a et. 3, bocul M

Cod CPV 4520000-9
Valoarea estimată a achiziției 4333333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21041012
Link-ul:mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1624019676816

Data publicării anunțului de participare 18.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624019676816
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624019676816
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

11.08.2021

Denumirea operatorului economic s.c. „Alexovit-Service” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:112 

Data:  21.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4220579,67

Inclusiv TVA:5064695,60
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 3 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 al Legii 131/2015 privimnd achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se modifică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică nr. mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624019676816 
din 14.07.2021 a fost semnat contractul de antrepriză nr. 112 din 21.09.2021 în valoare de 5064695,60, inclusiv TVA, 
cu Antreprenorul S.C. ”Alexovit-Service” S.R.L.

Contractul include în sine lucrări de reparații :

Soluții arhitecturale;

Apa și canalizarea;

Rețele elctrice interioare;

Sistemul de ventilare;

Sistemul antiincendiar;

Sistemul de încălzire.

Termenul de executarea a contractului 3 luni. 

Termen de valabilitate a contractului 31.12.2021.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Antreprenorul S.C. Alexovit Service S.R.L a expediat către Autoritatea contractantă scrisoarea nr._2574_din  17.12.2021, 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624019676816
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prin care solicită prelungirea termenului de executare a contractului și termenului de valabilitate  a acestuia. Grupul 
de lucru a examinat demersul Antreprenorului și a constatat că la executarea lucrărilor a influențat mult factorii clima-
terici din ultima perioadă, și anume temperatura în perioada nopții sub zero Grade. Acest factor crează impedimente 
în vederea execuției calitative a lucrărilor de tencuit și lucrărilor ulterioare. Avînd în vedere că sistemul de încălzire 
și sistemul de ventilare nu sunt puse în funcțiune, agentul termic lipsește, durata de uscare a suprafețelor este mai 
mare. 

Un alt factor care a influențat targiversarea termenului de executare a lucrărilor sunt restricțiile impuse de pandemia 
COVID 19, frecventarea redusă a lucrătorilor (30%) în spații închise, cît și absența lucrătorilor la șantier, în rezultatul 
îmbolnăvirilor acestora.

Toți acești factori , cumulativ, creează necesitatea de a prelungi termenul de execuție a contractului de antrepriză 
pînă la 31.01.2021, și termenul de valabilitate a contractului  pînă la 31.03.2021

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de antrepriză/ nr. 112 din 21 septembrie 2021 s-a 
decis încheierea acordului adiţional privind prelugirea termenului de executare și termenului de valabilitate a sus 
numitului. 

În p.2.1 a contractului de antrepriză nr. 112 din 121.09.2021 se substituie sintagma 3 luni calendaristice cu sintagma 
pînă la 31.01.2021.

În p.13.4 a contractului de antrepriză nr. 112 din 21.09.2021 se substituie sintagma valabil pînă la finisarea perioadei 
de execuție a lucrărilor  cu sintagma valabil pînă la 31.03.2021

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. ___2____ din __01.12.2021__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul rational M.Guboglo m.Ceadir-Lunga
Localitate Mun.Ceadir-Lunga
IDNO 1012601000236
Adresa Mun.Ceadir-Lunga,str.Sirtmacea,44
Număr de telefon 029122178
Număr de fax 029122178
E-mail oficial Litsei_guboglo@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Civirjic Tatiana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x  

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 312000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21035179
Link:ocds-b3wdp1-MD-1611663707371

Data publicării anunțului de participare 26.01.2021
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 x     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 x    Buget CNAM  

Buget CNAS      Surse externe  

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05.02.2021

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic FPC Serviabil SRL 

SRL „Lovis Angro”

SRL»Meatpromcom»

SRL»Slavena Lux»

SRL «Docita Prim»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:15,16,17,18,19

Data:18.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:282768,93

Inclusiv TVA:306740,50
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  x

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic HG1404 alin.23
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Da
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții 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)        
Produce alimentare

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din motivul ca a majorarea valorii contractului , lipsa produce alimentare

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__3__din  01.12.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind № 1,2,3 din 07.12.2021________________

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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SRL»Meatpromcom»

1002600001338

1 07.12.2021 9217,60 11060.,00

SRL «Docita Prim»

1003611011482

2 07.12.2021 2689,65 2902,50

SRL»Serviabil»

1002611001093

3 07.12.2021 2889,60 3196,00

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. 3  din 21.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Muzeu Național de Artă al Moldovei
Localitate mun. Chişinău, 
IDNO 1003600069289
Adresa str. 31 August 1989, 115,
Număr de telefon 022241730,022241379
Număr de fax 022245332
E-mail oficial resurse.umane.mnam@gmail.com  
Adresa de internet www.mnam.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Drușca Ionela, secretar al grupului de lucru, resurse.
umane.mnam@gmail.com  078591519

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Licitație deschisă  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de proiectare privind actualizarea, com-

pletarea și definitivarea proiectului de execuție 
Restaurarea și reabilitarea (în scopul amenajă-
rii spațiilor de expoziție) imobilelor Muzeului 
Național de Artă al Moldovei, monumente de ar-
hitectură de categorie națională: Vila urbană a lui 
V. Herța și Vila urbană M. Kligman, din bd. Ștefan 
cel Mare și Sfânt 115 și 113, mun. Chișinău

Cod CPV 71220000-6
Valoarea estimată a achiziției 792 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  

3770a057-2f9f-4f69-968e-d8d0a5652838
Link: ocds-b3wdp1-MD-1628598697103

Data publicării anunțului de participare 10.08.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

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:resurse.umane.mnam@gmail.com
mailto:resurse.umane.mnam@gmail.com
mailto:resurse.umane.mnam@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628598697103
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.1  din  26.08.2021

Denumirea operatorului economic ,,GARCONIȚA-ARCHSTUDIO,, SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 22

Data: 27.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 792 000,00  lei

Inclusiv TVA:  950 400,00    lei
Termen de valabilitate Pînă la 31.12.2021
Termen de execuție 3 luni

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 nr.131 din 03.07.2015, art.77.
(nerespectarea de către Prestator a termenelor de prestare 
stabilite în contract, pct.8.2, lit.b) )

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*Se micșorează suma contractului nr. de înregistrare 2021-0000015074 din 07.10.2021 cu  950 400,00  lei.

*Se rezoluționează contractul nr. 2021-0000015074 din 07.10.2021 din cauza: nerespectarea de către Prestator a 
termenelor de prestare stabilite în contract.

II.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară rezoluțiunea:                                                      Se micșorează 
suma contractului nr. de înregistrare 2021-0000015074 din 07.10.2021 cu  950 400,00  lei.

Se rezoluționează  contractul nr. 2021-0000015074 din 07.10.2021 din cauza : nerespectarea de către Prestator a 
termenelor de prestare stabilite în contract.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.22 din 27.09.2021 
înregistrat cu nr. 2021-0000015074 din 07.10.2021 , a fost semnat acordul nr.1 din 21.12.2021 privind micșorarea 
sumei contractului cu 950 400,00 lei  și rezoluțiunea contractului respectiv. 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

, , G A R -
CONIȚA-ARCH-
STUDIO,, SRL

1 21.12.2021 Se micșorează cu 
792 000,00   lei

Se micșorează cu   950 400,00  
lei.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@
ansc.md; www.ansc.md
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5  din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Ustia
Localitate s.Ustia
IDNO 1007601009026
Adresa s.Ustia,r-l Dubăsari
Număr de telefon 0248-55-2-36
Număr de fax 0248-55-2-36
E-mail pr_ustia@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Tatiana Cojuhari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Concurs prin cererea ofertelor de pret
Nr. procedurii Nr: ocds-b3wdp1-MD-1625657575894
Data deschiderii ofertelor 16.07.2021
Nr. BAP  
Data publicării în BAP
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractele de achiziție:

Tipul contractelor de achiziție Bunuri ■ 

Obiectul de achiziție Produse alimentare p/u sem. II anul 2021 Gradinita de copii 
„Andries”.

Cod CPV 15800000-6
Contractele se referă la un proiect și/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractelor 21.07.2021

Operatorii economici cîștigători SRL Lovis Angro  1007600043788

Baguette S.R.L.    1014600037741    
Î.I. Prozorovski  Lilian  1010605000089
S.R.L. Villa  Prodotti    1016600007719
SA Fabrica de unt Floresti 1003607011922
CC”Nivali-Prod SRL   1006600010112
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Date de contact ale  operatorilor economici SRL Lovis Angro      -022843370
Baguette S.R.L.         -022407100
Î.I. Prozorovski  Lilian -069157487
S.R.L. Villa  Prodotti  - 022846333
SA Fabrica de unt Floresti-079941799
CC”Nivali-Prod SRL-068686502

Nr. contractelor de achiziție SRL Lovis Angro   -27
Baguette S.R.L.- 31
Î.I. Prozorovski  Lilian-28
S.R.L. Villa  Prodotti-29
SA Fabrica de unt Floresti  -30
CC”Nivali-Prod SRL  -32

Data contractelor de achiziție 28.07.2021

Valoarea contractelor de achiziție 373799.62
Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 31.12.2021

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezelierea contractului  
Altele:  

Temeiul juridic Legea AP din 03.07.15art.76, alin.7.2lit(a)
Valoarea modificărilor
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

Nu se aplică  

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu 

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

     Au fost încheiate contracte privind achizitionarea produselor alimentare semestrul II a.2021 pentru gradinița de 
copii Andries in sumă totală de 373799.62 lei,executat 251169.16 lei, suma spre micsorare 122630.46 lei:

VI. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

1. In legatura cu situatia pandemica COVID 19 frecventa copiilor a fost mai scazuta  si de aceia s-au folosit mai 
putine  produse alimentare.
____________________________________________________________________________
VII. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr. 4 din 27.12.2021 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.13,14,15,16,17,18 din 27.12.2021 privind:
- micsorarea contractelor de achizitionare a produselor alimentare in suma totala de 122630.46 lei.
_ Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 20.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600096694

Adresa MD-2012, mun. Chișinău,  Piața Marii Adunări Naționale 1

Număr de telefon 022-820-954

Număr de fax 022-250-522

E-mail oficial tender@stisc.gov.md

Adresa de internet www.stisc.gov.md

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

L.Cemirtan

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: 

Obiectul achiziției Lucrări de construcţii de linii telefonice și de comunicaţii și lu-
crări auxiliare

Cod CPV 45232300-5

Valoarea estimată a achiziției 320 000,00 MDL

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634821210550

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1634821210550?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 21.10.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind pro-
iectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după 
caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri     Servicii       Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 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: Buget propriu

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

29.11.2021

Denumirea operatorului economic ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 181

Data: 03.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 320 000,00 MDL

Inclusiv TVA: 384 000,00 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție Până la 20.12.2021
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de execuție/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezelierea contractului  
Altele: 

Temeiul juridic Art.76, alin. (7), pct. 2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost operate alte modificări

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Termenul de execuție a lucrărilor: până la 20.12.2021;

Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.

După modificare:

Termenul de execuție a lucrărilor: până la 29.12.2021;

Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2022.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul Cererii de intenție nr. 39 parvenite din partea Electro Service Grup S.R.L. la data de 20.12.2021 privind 
solicitarea extinderii termenului de execuție a lucrărilor, în baza Contractului de antrepriză nr. 181 din 03.12.2021, 
pe motiv că proiectele tehnice de execuție a lucrărilor coordonate cu Moldtelecom S.A., în lipsa cărora nu puteau fi 
demarate lucrările propriu-zise, au fost prezentate de către autoritatea contractantă la data de 09.12.2021.

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 20.12.2021 a fost încheiat acordul 
adițional privind extinderea termenului de executare a lucrărilor.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Electro Service 
Grup      S.R.L.

Nr. 1 20.12.2021 - -
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 27 декабря 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ПУ Центр размещения пожилых людей «ЕМИНЕ ЭРДОГАН» 
Чадыр_Лунгского р-на

Localitate mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 118
IDNO 1003611005917
Adresa mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 118
Număr de telefon (0291)22293
Număr de fax
E-mail Yardimnik200@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Кожокар Екатерина

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Cererea Ofertelor de preturi
Nr. procedurii  Nr: 21041087   
Data deschiderii ofertelor

 

 

 

ocds-b3wdp1-MD-1624340308289

27.06.2021
Nr. BAP  Nr: 21041087   
Data publicării în BAP

 

ocds-b3wdp1-MD-1624340308289

06.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri x 

Servicii 

Lucrări 

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru второе полугодие 2021 ПУ Центр 
размещения пожилых людей «ЕМИНЕ ЭРДОГАН» Чадыр_
Лунгского р-он

Cod CPV 15000000-6

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624340308289
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624340308289
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Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Da 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Buget local X

Buget CNAS 

Surse externe 

Alte surse: [indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului 06.07.2021

Operatorului economic cîștigător Slavena- Lux SRL                                                 

Docita-Prim SRL  

Lovis Angro SRL

 SERVIABIL  SRL  

Date de contact ale  operatorului economic Slavena- Lux SRL 029126552 lidia.curdova@slavena.md ,                                                 

Docita-Prim SRL 

029127959 docita .prim@mail.ru

Lovis Angro SRL022843370 lovisangro@mail.ru

SERVIABIL  SRL 022492107 serviabil@mail.ru 

Nr. contract de achiziție Lovis Angro SRL nr. 29 

Slavena- Lux SRL nr. 30

Docita-Prim SRL nr. 32

SERVIABIL  SRL nr. 33

Data contract de achiziție Lovis Angro SRL din 16.07.2021  

Slavena- Lux SRL din 16.07.2021

Docita-Prim SRL din 16.07.2021

SERVIABIL  SRL din 16.07.2021

Valoarea contractului de achiziție Lovis Angro SRL – 73474,40

Slavena- Lux SRL – 128505,80

Docita-Prim SRL – 10320,00

SERVIABIL  SRL – 17730,00

Termen de valabilitate Lovis Angro SRL din 30.12.2021  

Slavena- Lux SRL din 30.12.2021  

Docita-Prim SRL din 30.12.2021  

SERVIABIL  SRL din 30.12.2021  

Termen de execuție Lovis Angro SRL din 30.12.2021  

Slavena- Lux SRL din 30.12.2021  

Docita-Prim SRL din 30.12.2021  

SERVIABIL  SRL din 30.12.2021  

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  X
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezelierea contractului  
Altele:  [indicați]

mailto:.prim@mail.ru
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Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat]LEGE nr.131 din 
03.07.2015 privind achizitiile publice,art.72,al.2

Valoarea modificărilor Lovis Angro SRL – 22380,57

Slavena- Lux SRL – 27303,13

Docita-Prim SRL – 1419,00

SERVIABIL  SRL – 5753,04

 [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu 

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):

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

 В связи с тем что детский центр находящийся на территории ПУ Центра размещения для 
пожилых людей для которого в том числе были предназначены закупки начал свою деятельность 
с 01 ноября 2021г. в связи с этим не была необходимость в закупке всего объема товаров. 
Поэтому возникла необходимость уменьшения договора на все не выбранные продукты питания, 
заключенные с 16.07.2021 до 30.12.2021г. выигравшими по критерию наименьшая цена. Учитывая 
данные обстоятельства, необходимо уменьшить стоимость договоров по продуктам питания на 
2-ое полугодие 2021года.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
Nr. 4 din 27 декабря 2021 a fost încheiat acordul  adiţional  

I. № 01– din 27.12.2021 по договору номер 29 от 16.07.2021 зарегистрированный в казначействе 
20210000000564 от 27.07.2021 заключённый с экономическим агентом Lovis Angro SRL умень-
шить договор на сумму 22380,57 (двадцать две тысячи триста восемьдесят лей 57 бань). 
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II.   № 02 – din 27.12.2021 по договору номер 30 от 16.07.2021 зарегистрированный в казна-
чействе 20210000000560 от 27.07.2021 заключённый с экономическим агентом Slavena- Lux SRL 
уменьшить договор на сумму 27303,13 (двадцать семь тысяч триста три лея 13 бань). 

III.  № 03 – din 27.12.2021 по договору номер 32 от 16.07.2021 зарегистрированный в казна-
чействе 20210000000559 от 27.07.2021 заключённый с экономическим агентом Docita-Prim SRL 
уменьшить договор на сумму 1419,00 (Одна тысяча четыреста девятнадцать лей 00 бань)

IV.  № 04 – din 27.12.2021 по договору номер 33 от 16.07.2021 зарегистрированный в 
казначействе 20210000000555 от 26.07.2021 заключённый с экономическим агентом SERVIABIL 
SRL уменьшить договор на сумму 5753,04 (пять тысяч семьсот пятьдесят три лея 04 бань). 

        

           _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

:

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __03___ din _23 decembrie 2021___

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante Direcţia Generală Educaţie Floreşti
Localitate

 

Or. Floreşti
IDNO 1009601000094
Adresa or.Florești, bd.Victoriei nr.2
Număr de telefon 025022602; 26417
Număr de fax
E-mail oficial dgitsfloresti@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Şarban Victor

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri X

Obiectul achiziției Construcţia gazangeriei la sala de forţă a şcolii sportive 
pentru copii şi juniori din or. Floreşti

Cod CPV 45210000-2
Valoarea estimată a achiziției 649172,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:    ocds-b3wdp1- MD1634555168877
Link-ul: mtender.gov.md/tender/ods-b3wdp1

Data publicării anunțului de participare 18.10.2021
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       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   

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

06.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Danstar Evolution

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:109
Data:14.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 583712.15 lei
Inclusiv TVA:700454.58 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificгrile 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 Majorarea termenului de valabilitate până la 31.05.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Majorarea termenului de valabilitate până la 31.05.2022
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Majorarea termenului de valabilitate până la 31.05.2022

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)

________ Se majorează termenul de valabilitate a contractului nr. 109 din 14.12.2021 din motiv că nu se dovedește 
construc’ia cazangeriei la sala de forţă a școlii sportive din or. Florești. în termeni stabiliţi până la 31.05.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_________ Se majorează termenul de valabilitate a contractului nr. 109 din 14.12.2021 din motiv că nu se dovedește 
construcţia cazangeriei la sala de forţă a școlii sportive  din or. Florești în termeni stabiliţi până la 31.05.2022

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 nr. 109 din 14.12.2022 până la 
31.05.2022 ________________

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL Danstar Evolution Majorarea termenului de valabilitate a contractului până la 
31.05.2022

 
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. ____ din _________.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespi-
talicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon 022 28-62-70 
Număr de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție
Cererea ofertelor de prețuri R  

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Dragănești
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 691016,00 fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1622447962773
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1622447962773

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 31.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru Bunuri      Servicii       Lucrări R

Contractul de achiziție/acordul-cadru se re-
feră la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene

Nu R   Da 

Sursa de finanțare

Buget de stat R    Buget CNAM R 

Buget CNAS      Surse externe  

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru Nr. 38 din 25.06.2021

Denumirea operatorului economic “Clemantin” SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 49 
Data: 02.07.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 526735,80
Inclusiv TVA: 632082,96

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 2 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / 
spațiului către Antreprenor.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezilierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

___________________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării contractului s-a constatat necesitatea de a exclude unele lucrări.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din ______.2021 
a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului nr. 49 din 02.07.2021 încheiat cu compania 
“Clemantin” SRL cu 178 097,73 lei, iar suma finală a contractului va constitui 453985,23 lei, inclusiv TVA.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“Clemantin” SRL Nr. 01 _________.2021 -148 414,78 - 178 097,73

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. 21041122/01 din 22.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi
Localitate Com. Băcioi
IDNO 1007601010220
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125
Număr de telefon 022383525
Număr de fax 022383525
E-mail oficial primaria.bacioi2011@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Țonu Maria

022381255

mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Obiectul achiziției Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice 
“Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe teren 
nr.cad.5511211308, S+P+2E

 

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 9 494 917,02
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-1624365890438
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/
tender/21041122/

Data publicării anunțului de participare 22.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19.08.2021

Denumirea operatorului economic „Sigma VenMer” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 198

Data: 13.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 8349507,33

Inclusiv TVA: 10019408,8
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 3 luni

 

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1624365890438
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Prelungirea termenului de valabilitate al contractului, 
prelungirea termenului de executare a lucrărilor

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 4 din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu este cazul

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrările de termoizolare a clădirii Instituției Publice “Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe teren nr. cad. 
5511211308, S+P+2E, achiziţionate prin LP nr. MD-1624365890438 s-au executat în conformitate cu devizul de 
cheltuieli înaintat de Primăria  com.  Băcioi în documentaţia de atribuire. Însă, din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile, care au împiedicat respectarea ritmului de lucru în regim normal, precum și întru respectarea procesului 
tehnologic relevant, nu este posibil de finalizat executarea lucrărilor prenotate în termenul stabilit, fiind necesar de 
prelungit termenul de executarea a lucrărilor și, respectiv, perioada de valabilitate a contractului până la data de 
30.06.2022. Atragem atenția că procedura de achiziție respectivă a fost inițiată la data de 22.06.2021 dar, având în 
vedere că au fost înaintate două contestații pe marginea acesteia, contractul de achiziție publică a fost încheiat abia 
la data de 13.09.2021, iar lucrările propriu-zise au fost inițiate la data de 20.09.2021.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor de termoizolare a clădirii Instituției Publice “Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe 
teren nr.cad.5511211308, S+P+2E, achiziţionate prin LP nr. MD-1624365890438, din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile, care au împiedicat respectarea ritmului de lucru în regim normal, precum și întru respectarea procesului 
tehnologic relevant, nu a fost posibil de respectat termenul de 3 luni de zile pentru executarea integrală a contractului. 
În acest sens, către autoritatea contractantă a parvenit, din partea directorului ”Sigma VenMer” SRL, o solicitarea 
referitoare la prelungirea termenului de executarea a contractului cu 45 de zile lucrătoare. Examinând demersul sus-
menționat, luând în considerație faptele obiective invocate, precum și importanța realizării obiectivului în condiții 
cât mai sigure pentru o durabilitate cât mai mare, Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Primăriei com. Băcioi, 
consideră oportun de prelungit termenul de executare a lucrărilor cu 45 zile lucrătoare din momentul înregistrării 
acordului adițional la trezorerie, precum și prelungirea termenului de valabilitate al contractului până la data de 
30.06.2022.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis prelungirea termenului 
de executare a lucrărilor cu 45 zile lucrătoare din momentul înregistrării acordului adițional la trezorerie, precum și prelungirea 
termenului de valabilitate al contractului până la data de 30.06.2022.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)

„Sigma VenMer” SRL prelungirea termenului de executare a lucrărilor cu 45 zile 
lucrătoare din momentul înregistrării acordului adițional 

la trezorerie, precum și prelungirea termenului de 
valabilitate al contractului până la data de 30.06.2022.

 
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. ____ din 23.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespi-
talicească 

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16
Număr de telefon 022 28-62-70 
Număr de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri R

Licitație deschisă ■  

Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Consumabile, dispozitive medicale, piese de schimb și acceso-
rii pentru aparataj medical

Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimată a achiziției 423585,00 fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626948678138
Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1626948678138

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 22.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri R     
Servicii       
Lucrări ■

Contractul de achiziție/acordul-cadru se re-
feră la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene

Nu R   Da 

Sursa de finanțare

Buget de stat ■
Buget CNAM R 
Buget CNAS  
Surse externe  
Alte surse: 

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru Nr. 51 din 16.08.2021

Denumirea operatorului economic SC ”Imunotehnomed” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 64
Data: 26.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 202000,00 lei
Inclusiv TVA: 242400,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție Livrarea se va efectua în termen de 30 zile din data semnării 
contractului

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micșorarea valorii contractului ■

Majorarea valorii contractului ■

Modificarea termenului de executare 

Modificarea termenului de valabilitate R

Rezilierea contractului 

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

___________________________________________________________________________________________

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic SC ”Imunotehnomed” SRL a informat IMSP CNAMUP despre impedimentele și reținerea pro-
cesului de producere a bunurilor și extinderii timpului de livrare de la producător către furnizor, fapt ce a cauzat neîn-
cadrarea în termenii de livrare stabiliți în contractul nr. 64 din 26.08.2021, drept urmare fiind necesară prelungirea 
termenului de valabilitate a contractului. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ____ din 23.12.2021 a fost în-
cheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 64 din 26.08.2021, 
încheiat cu compania SC ”Imunotehnomed” SRL, până la data de 31.03.2022.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC ”Imunotehnoomed” SRL Nr. 01 23.12.2021 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 69 din 24.12.2021

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 Otgon Diana

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 fron-

tieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Tiraspol – frontieră 
cu Ucraina, km 215

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 10 422 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1586860787794
Link: 

https://e-licitatie.md/achizitii/13811/lucrari-de-repara-
tie-a-podului-pe-drumul-m5-frontiera-cu

Data publicării anunțului de participare 14.04.2020
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: [Programul privind repartizarea mijloace-
lor fondului rutier pentru drumuri publice naționale 
pentru anul 2020

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19.05.2020

Denumirea operatorului economic S.C. ”Nouconst” S.R.L.

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06-14/161
Data: 25.05.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 10 952 958,45
Inclusiv TVA: 13 143550,14

Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție Decembrie  2021

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ■

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezilierea contractului  
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 

(7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal  din 03.12.2021,  grupul de lucru tehnic în componența :                          

Tatiana Rogovei, șef Direcția implementare proiecte a Î.S.„ASD”

Vadim Scorobogatco, director S.R.L. ”Nouconst”

Alexandru Cecan,  Inginer-șef proiect S.R.L. ”Injproiect”

Vladimir Costev, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”,

a examinat situația la obiectul ,,Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Ti-
raspol – frontieră cu Ucraina, km 215” și a constatat următoarele.

    Trecerea la standardele europene în domeniul construcțiilor în acest an a dus la schimbarea cerințelor tehni-
ce la materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.

 Criza energetică în legătură cu piața instabilă la importul Gazului natural a cauzat stoparea uzinei de asfalt 
amplasată în or. Strășeni, care a fost nevoită să activeze în conformitate cu graficul restricționat propus de furnizorul 
de gaze. 

          În procesul îndeplinirii lucrărilor de bază s-au constatat lucrări suplimentare neprevăzute în proiectul de execuție, 
fără de care îndeplinirea contractului nu putea fi efectuată corespunzător, respectând normele și cerințele în vigoare. 
Respectarea normelor prescrise de către Ministerul Sănătății prin Starea de urgență în sănătate- COVID – 19, a dus la 
întreprinderea unui șir de măsuri pentru respectarea normelor prescrise în scopul asigurării securității sănătății mun-
cii. Atât implementarea, cât și respectarea acestor cerințe, au  modificat și deplasat graficul de execuție a lucrărilor.

         Pe parcursul derulării lucrărilor s-a stabilit că adâncimea fisurilor ajunge și până la 4 cm, la fel capetele degradate 
ale grinzilor nu au permis încadrarea în termeni la etapa reparației grinzilor. Pentru respectarea cerințelor tehnice de 
colmatare cu materialul SIKA Mono Top 910N, stratul maxim aplicabil este de 2cm, ca urmare procesul tehnologic a 
fost  executat pe o porțiune de mai multe ori. 
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Restabilirea betoanelor la talpa grinzii pe sectoarele defectate cu lungimile de la 0,5-4,0m. Betonul degradat  nu 
poate fi dezbătut până la armătura de lucru pe toată lungimea de 4 m odată. Din motiv că, grinzile date sunt preten-
sionate, există riscul ca grinda să piardă o valoare din capacitatea portantă, respectiv există riscul de apariție a unor 
defecțiuni, deformații pe toată lungimea grinzii.  Astfel, soluția proiectantului responsabil de a repara sectoarele date 
în sectoare nu mai mari de 0,5 m și în formă de șah cu grosimi nu mai mari de 0,5 m, și în formă de șah cu grosimi nu 
mai mari de aplicare stratului de SIKA MonoTop 910 N de 2 cm.

 Mutarea longrinelor a fost cauzată de faptul că soluția oferită de proiectant nu a fost posibil de realizat pe te-
ren, din cauza că plăcile de racordare sunt mai lungi cu 0,5 m și punctul de reazem al plăcilor nu coincidea cu longrina. 
Astfel, soluția proiectantului a fost mutarea și construirea acesteia.

 Din acest motiv s-a produs deplasarea zidului de gardă din direcția Bălți, cu dificultăți la montarea grinzilor 
la deschiderea Nr.3 și canume: distanța de proiect dintre capetele grinzii și peretele de sprijin este mai mică de 0,05 
după normativele din proiect. Soluția primită era mutarea peretelui de sprijin după necesitatea de a căpăta distanța 
necesară.

         Toți acești factori au dus la compromiterea termenului de execuție a lucrărilor, astfel, se propune întocmirea unui 
Acord Adițional în scopul prelungirii termenului de execuție a lucrărilor până la data 31.05.2022.  

V. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adiţional nr.1 din 23.12.2021 privind modificarea termenului de execuție a contractului.

Denumire operator economic Modificările contractului
Termen de execuție 

inițial
Termen de execuție modificat

S.C. ”Nouconst” S.R.L.  Decembrie 2021 31.05.2022

______________
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr.01/21  din 21.12.2021

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP CS Speia
Localitate s. Speia, r-nul AneniiNoi
IDNO 1013600008874
Adresa s. Speia, r-nul AneniiNoi
Număr de telefon 0265 74896
Număr de fax 0265 74889
E-mail oficial cs.speia@ms.md
Adresa de internet  
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Colibaș Ecaterina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

COP 
Obiectul achiziției

 Reparația capital a acoperișului la OMF 
PUHĂCENI 

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 145 600,00 le
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Link-ul:mtender.gov.md/plans/  

ocds-b3wdp1-MD-1636022764979

Link-ul:mtender.gov.md/plans/  

 ocds-b3wdp1-MD-1636022764979

Data publicării anunțului de participare 04.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind pro-
iectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după 
caz)

NU

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      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 Alte surse: Buget local, Buget CNAM
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

nr  19.11.2021

Denumirea operatorului economic SC MaxCosm Prim SRL

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21
Data: 25.11.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  849 966,00
Inclusiv TVA:  1 019 959,20 lei

Termen de valabilitate  31.12.2021
Termen de execuție 1 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Prelungirea termenului  de executare a  luctărilor, 
valabilitate contract 

Temeiul juridic  Lege 131/03.07.2015, 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/
acordului-cadru (după caz)

nu

Alte informații relevante -

VI. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

SC MaxCosm Prim SRL, conform contractului menționat, în termen de 1 luna se obligă de a executa lucrările  
de ”Reparația capitală a acoperișului la OMF Puhăceni”. Ulterior în legătură cu ordinul nr.45 din 26.11.2021 al 
IMSP CS Speia, SC MaxCosm Prim SRL solicită  de a prelungi termenul de executare a lucrărilor pînă la data de 
31.12.2022 

 

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

    

  Conform ordinului nr. 45  din data de 26.11.2021 al IMSP CS Speia, au fost sistate lucrările de reparații capitale pînă 
la data de 13.12.2021 în legatură cu următoarele motive:

- Condițiile meteorologice nefavorabile (ploi și vint);

- Obiectul nu a fost pregatit și anume trebuie de eliberat cerdacul (podul) 
de lucrurile depozitate;

- Necesitatea de a evacua utilajul și mobilierul de la etajul II pentru a pre-
veni eventualele deteriorări din cauza inundațiilor;

- Situația pandemică incordată in regiune, fluxul sporit de pacienți. 

VII Rezultatele examinării:

    În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr.21 din 25.11.2021 se acceptă  în-
cheierea acordului adiţional cu condiția prezentării unei noi garanții bancare de executare a lucrărilor, valabilă pînă la 
data valabilității contractului 31.12.2022.  Se modifică contractul privind:  

Punctul 2.1 se expune în redacție nouă, precum:

Durata de execuţie a lucrărilor contractate este pînă la 31.12.2022, după primirea ordinului de începere a execuţiei și 
asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
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 Punctul 13.5 se expune în redacție nouă, precum:

Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

 MaxCosm Prim 
SRL

Nr. 01/21  21.12.2021 - -
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _1/2_ din _27.05.2021_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or.Vadul lui Vodă
Localitate mun. Chișinău,  orașul Vadul lui Vodă
IDNO 1007601010194
Adresa strada Ștefan cel Mare, 60 
Număr de telefon 022 416273
Număr de fax 022 416283
E-mail oficial aplvadulluivoda@gmail.com
Adresa de internet www.vaduluivoda.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ana Moroșanu

m o r o s a n u . a n a . v v @ g m a i l . c o m  
076776602/ 022-417-273;

Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Lucrări de construcție a unui dig de protecție în zona 

Parcului Nistrean din or. Vadul lui Vodă, str. Plajei
Cod CPV 45246400-7
Valoarea estimată a achiziției 2 177 312,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21036646
Link: https://mtender.gov.md/tenders/
ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noti-
cem

Data publicării anunțului de participare 25.02.2021
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 Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 1 din 22.04.2021

Denumirea operatorului economic SC ”Amfitecons” SRL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noticem
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noticem
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614252996058?tab=contract-noticem
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 27
Data: din 04.05.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 388 994,71 lei
Inclusiv TVA: 1 666 793,65 lei

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 2 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare (începutul executării lu-
crărilor)

Temeiul juridic Art. 76 alin.7 cifra 2 litera b) din Legea 1312015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

27/1 din 12.05.2021

Modificarea termenului de începere al lucrărilor
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)

 Din motivul, condițiilor meteorologice dar șoi altor motive, unele lucrări nu au fost finalizate.  Reieșind din 
necesitatea de a finaliza lucrările de construcție, se consideră oportună prelungirea termenului de valabilitate al con-
tractului, până la 01.05.2022. 

 Celelealte prevederi nemodificate ale contractului rămân neschimbate și obligatorii pentru părți.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
 Din motivul, condițiilor meteorologice dar si a altor motive, unele lucrări nu au fost finalizate.  Reieșind din 
necesitatea de a finaliza lucrările de construcție, se consideră oportună prelungirea termenului de valabilitate al con-
tractului, până la 01.05.2022. 

 Celelealte prevederi nemodificate ale contractului rămân neschimbate și obligatorii pentru părți.

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr._1/2_din 27.12.2021_ a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate al contractului

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC ”Amfitecons” 
SRL

27/2 27.12.2021 1 388 994,71 lei 1 666 793,65 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.  21043210  din  20.12.2021__________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Natalia Țurcanu, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă
Obiectul achiziției Servicii de proiectare a 3 obiecte în cadrul                                          

IMSP SCR „Timofei Moșneaga
Cod CPV servicii   
Valoarea estimată a achiziției 1.616.666,66 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1629110564676
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21043210/
lot/11523963/

Data publicării anunțului de participare 16.08.2021
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 servicii      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 17.09.2021

Denumirea operatorului economic „SadProiect” SRL  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 06-122/21 din 01.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 966.856,00 lei

Inclusiv TVA: 1.160.227,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2021

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Prelungirea termenului de valabilitate și executare a 
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) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

- 

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Până la modificare:

Pct. 2.1 și 2.2 din contract are următorul cuprins:

„2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează pe parcursul anului 2021, la solicitarea Benefeciarului, în termen de 90 de 
zile pentru Lotul 2 din momentul notificării în scris de către Benefeciar, conform cerințelor stabilite în Anexe la pre-
zentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect și deviz – 90 de zile, inclusiv perioada de timp nesesară 
pentru verificarea documentației de către verificatori atestati sau Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertiza-
rea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.”

Pct. 11.6 din contract are următorul cuprins:

„11.6 Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 
31.12.2021”

După modificare

1. Se majorează termenul de executare a lucrărilor până la 31.03.2022.

Pct. 2.1 și 2.2 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:

„2.1.Prestarea Serviciilor se efectuează pe parcursul anului 2022, până la 31.03.2022, conform cerințelor 
stabilite în Anexe la prezentul Contract.”
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„2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect și deviz – 31.03.2022, inclusiv perioada de 
timp nesesară pentru verificarea documentației de către verificatori atestati sau Î.S. „Serviciul de Stat pentru 
Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2. Se majorează termenul de valabilitate al contractului nr. 06-122/21 din 01.10.2021

Pct. 11.6 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:

„11.6 Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 30.06.2022”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Excluderea și includerea unor volume din pozițiile contractate, 

inclusiv cu micșorarea sumei contractate 

La 06.12.2021 operatorul economic „SAD PROIECT” SRL a înaintat scrisoarea de solicitare (se anexează) a efectuării ex-
pertizelor tehnice pentru scara de evacuare a clădirii și acoperirea felinarului (consolidarea elementelor constructive 
ale structurii de rezistență) între etajele 14-15.

Astfel, specialiștii de profil au constat necesitatea efectuării unei astfel de expertize. Însă, urmare a comunicării cu 
experții naționali, care sunt în drept și au abilitatea de a efectua expertize, au comunicat că mai curând de 10.01.2022 
nu dispun de timp pentru a le efectua.. 

Mai mult decât atât, pentru desfășurare expertizei este nevoie de a dezgoli coloanele de rezistență fapt cere necesită 
timp. 

Totodată, vă comunicăm că la determina termenul de prelungire a contractului sa ținut cont de următoarele perioa-
de:

• Executarea proiectării: 08.10.2021-02.11.2021;

• Modificarea și Aprobarea zonărilor: 03.11.2021-15.12.2021;

• Contractare și efectuarea expertizei – 10.01.2022-24.01.2022;

În acest context, considerăm oportun prelungirea termenului de executare până la data de 31.03.2022 (Perioada 
de lucru a companiei SAD Proiect SRL 08.10.2021-02.11.2021= 24 zile; Termenul de executare a proiectării conform 
contractului 90 zile minus 24 zile utilizate, mai rămân 66 zile; Calculând 66 zile începând cu data de 25.01.2022  
termenul limită de  executare constituie data de 31.03.2022). Totodată, este oportun prelungirea termenului de 
valabilitate al contractului până la 30.06.2022, ca în cazul unor eventuale executări neconforme grupul de lucru 
responsabil să fie în drept a lua măsurile de rigoare.   

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, în baza deciziei nr. 236/21 din 
16.12.2021 s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 din 20.12.2021

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autoh-

ton/
Cu capital mixt/aso-

ciere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Sad Proiect SRL Cu capital autohton Acord aditi-
onal nr. 1

20.12.2021 - -

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. 3 din  20.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Colonița
Localitate Satul Colonița, mun. Chisinau
IDNO 1007601006689
Adresa s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3
Număr de telefon 022579165
Număr de fax 022579165
E-mail oficial colonitaachizitii2019@gmail.com
Persoana de contact Angela Zaporojan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție LD
Obiectul achiziției Lucrări de reparatie sectoarelor de drum din traseul local 

L435 si L460, strada Budesti si strada Tohatin din s. Colo-
nita, cu lungimea de 2,2 km

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 517 666 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Data: 04.08.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21041770/

Data publicării anunțului de participare 12.07.2021 ora 08:00
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)

Nu au fost

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget local

AIPA
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Decizie de atribuire Nr. 23/08 din 23.08.2021

Denumirea operatorului economic SRL ANDIG TRANS
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 06/09

Data: 06.09.2021
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2698716 MDL

Inclusiv TVA: 3238459,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 12 luni

 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  a contractului până la 
30.03.2022

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, Art.76 alin.7 pct. 4
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 urma executării lucrărilor de reparatie sectoarelor de drum din traseul local L435 si L460, strada Budesti si strada 
Tohatin din s. Colonita, cu lungimea de 2,2 km fiind finanțat de către Agenția de Inervienție și Plăți pentru Agricul-
tura a fost încheiat contractul de antreprinză cu agentul economic SRL ANDIG TRANS, care a executat lucrările sus 
menționate în termenii respective din contractual nr. 06/09 din 06.09.2021, desfășurat în urma licitației publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 Subliniem că, fiind executate lucrările de reparatie a sectoarelor de drum din traseul local L435 si L460, strada 
Budesti si strada Tohatin din s. Colonita, cu lungimea de 2,2 km,  Agenția de Inervienție și Plăți pentru Agricultu-
ra, conform Ordinului nr. 228 din data de 20.12.2021 a stabilit Graficul verificării și controalelor asupra veridicității 
documentelor prezentate Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru obținerea mijloacelor financiare 
nerambursabile din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului pentru anul 2021, inspectând la Primăria 
satului Colonița la data de 27 decembrie 2021, care va constata finisarea lucrărilor, din acest motiv autoritatea con-
tractantă nu v-a reuși în termenii prevăzuti achitarea integrală către operatorul economic care a realizat executarea 
lucrărilor, solicităm majorarea termenului de valabilitate a contractului până la data de 30.03.2022.

            Totodată menționăm că, în conformitate cu Circulara emisă de către Ministerul Finanțelor nr. 12/3-4-219 din 
08.11.2021 cu referire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții 
publice către AAP și de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale MF, în scopul închid-
erii conforme a anului bugetar 2021, având în vedere declararea stării de urgență în sănătate publică conform Hotărâ-
rii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 64 din 26.10.2021, ca urmare a situației epidemiologice 
create de pandemia de Covid-19, Indicația prim-ministerului nr. 20-06-1302-7937 din 19.10.2021 privind antrenarea 
pentru activitate în birou a unui număr de 30% personal și Indicația prim-ministrului nr. 01-06-6915 din 20.09.2021 
cu privire la optimizarea cheltuielilor publice în realizarea achizițiilor publice, administrația publică locală va prezinta 
facturile spre plătă la Direcția finanțe a UAT până la data de 24.12.2021, fapt ce nu permite încadrarea în termenii 
prevăziți.

        VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 06/09 din 06.09.2021 fost încheiat acor-
dul adiţional privind, majorarea valabilității contractului până la 30.03.2022.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
ANDIG TRANS SRL 03             20.12.2021

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. 21032768 din 13.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „GrădinaZoologică”

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600114422

Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7

Număr de telefon 022 76 89 77

Număr de fax 022 56 27 22

E-mail oficial zookishinev@mail.ru

Adresa de internet www.zoopark.md

Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pîslari Tatiana, 022 768 977, achizitii@zoo.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anului 2021

Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 280 000.00 lei (fără TVA)

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21032768

Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1608717462557

Data publicării anunțului de participare 01.12.2020

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind pro-
iectul (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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu     

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

14.01.2021

Denumirea operatorului economic ”Lovis Angro” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21032768/2

Data: 27.01.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 176 417.50 lei

Inclusiv TVA: 210 609.10 lei

mailto:zookishinev@mail.ru
http://www.zoopark.md
mailto:achizitii@zoo.md
http://www.mtender.gov.md
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Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție La comanda, pe durata valabilității contractului

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu     

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

14.01.2021

Denumirea operatorului economic ”Geoter-Com” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21032768/1

Data: 21.01.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 47 040.00 lei

Inclusiv TVA: 56 448.00lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție La comanda, pe durata valabilității contractului
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Legea nr.131 art.76 alin 13

Micșorareaprețului în urma modificării(după caz) 142 234.10  lei inclusiv TVA (”Lovis Angro” SRL)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru(după caz)

Alte informații relevante

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Legea nr.131 art.76 alin 13

Micșorareaprețului în urma modificării(după caz) 53 107.20  lei inclusiv TVA (”Geoter-Com” SRL)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru(după caz)

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziţionarea produse alimentare pentru anului 2021.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Solicitarea de a micșora cantitatea a produselor specificate în contract, a parvenit din partea autorității contractante, în legătura cu 
faptul unui consum slab de furaje și totodată ca urmare a alimentărilor de control efectuate în secțiile ”Rozătoare”, ”Păsăriexotice”, 
”Răpitoaremari”, au fost reduse spre alocare porțiile zilnice, ceea ce a rezultat diminuarea contractelor de achiziții la anumite poziții. 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21032768 din 13.12.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

   ” Lovis Angro” SRL nr.21032768/2-1 13.12.2021 57 071.70  lei 68 375.00 lei

   ”Geoter-Com” SRL nr.21032768/1-1 13.12.2021 2 784.00 lei 3 340.80 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. 2  din 22 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcţia Generală Educaţie Florești
Localitate Or. Florești
IDNO 100960100094
Adresa Or. Florești,b-dul Victoriei 2
Număr de telefon 0250 2-64-17
Număr de fax 0 250 2-64-17
E-mail oficial dgitsflorești@mail.ru; contabilitateadgeflorești@mail.ru 
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cornea Rada 067748000, rada.cornea@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produsele Alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 574260.41 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr:MD-16027298249042
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21042359/

Data publicării anunțului de participare Data publicării/

transmiterii: 26.07.2021
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 local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.2 din 09.09.2021

mailto:dgitsfloreşti@mail.ru
mailto:contabilitateadgefloreşti@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic Baguette SRL

CC’’Nivali-Prod”SRL

SC Brodetchi SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Baguette SRL   Nr.72 din 01.09.2021

 CC ‘’Nivali-Prod”SRL Nr.71 din 01.09.2021

SC Brodetchi SRL   Nr.70 din 01.09.2021

Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 342753.93lei SRL „ Baguette”

Fără TVA: 102326.39lei CC”Nivali-Prod”SRL       

Fără TVA: 22227.22lei SC Brodetchi SRL   
Inclusiv TVA:393836.11 lei SRL Baguette

InclusivTVA:122791.67leiCC”Nivali-Prod”SRL

Inclusiv TVA:24010.80 lei SC Brodetchi SRL   
Termen de valabilitate 31.12.2021

31.12.2021

Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [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)

SRL „Baguette” se micșorează suma contractului cu 38709.14, suma contractului va constitui 355126.97 lei.

CC”Nivali-Prod”SRL se micșorează suma contractului cu 5198.06, suma contractului va constitui 117593.61 lei

SC Brodetchi SRL   se micșorează suma contractului cu 3299.12 , suma contractului va constitui 20711.68 lei

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_____________________________________________________________________________________ În legătură 
cu sistarea procesului educațional în R. Moldova pe motiv de pandemie COVID-19, desfășurarea orelor online cu 
elevii sau absentarea elevilor de la școală, au dus la formarea economiilor la capitolul alimentație.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din  22 noiembrie 
2021 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

CC”Nivali-Prod”SRL Nr.46 18.11.2021 4331.72 lei 5198.06 lei

“Baguette”SRL Nr.47 18.11.2021 32257.62 lei 38709.14 lei

SC Brodetchi SRL   Nr.48 18.11.2021 3054.74 lei 3299.12 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 21040385 din 13.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM „GrădinaZoologică”

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600114422

Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7

Număr de telefon 022 76 89 77

Număr de fax 022 56 27 22

E-mail oficial zookishinev@mail.ru

Adresa de internet www.zoopark.md

Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pîslari Tatiana, 022 768 977, achizitii@zoo.md

 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției Fructe, legume pentru semestrul II anului 2021
Cod CPV 03200000-3

Valoarea estimată a achiziției 420 490,00 lei (fără TVA)

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21040385

Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1622735338948

Data publicării anunțului de participare 01.06.2020

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind pro-
iectul (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

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu     

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

25.06.2020

Denumirea operatorului economic ”Costodar Impex” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21040385/2

Data: 02.07.2021

mailto:zookishinev@mail.ru
http://www.zoopark.md
mailto:achizitii@zoo.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622735338948
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622735338948
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 34 213,55 lei

Inclusiv TVA: 40 600,30 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție La comanda, pe durata valabilității contractului

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un pro-
iect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene

Nu     

Sursa de finanțare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

25.06.2020

Denumirea operatorului economic ”Lovis Angro” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21040385/1

Data: 02.07.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 183 127,25 lei

Inclusiv TVA: 200 827,02lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție La comanda, pe durata valabilității contractului
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Legea nr.131 art.76 alin 13

Micșorareaprețului în urma modificării(după caz) 34 256.10  lei inclusiv TVA (”Costodar Impex” SRL)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru(după caz)

Alte informații relevante

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Temeiul juridic Legea nr.131 art.76 alin 13

Micșorareaprețului în urma modificării(după caz) 188 805.63 lei inclusiv TVA (”Lovis Angro” SRL)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru(după caz)

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziţionarea fructe, legume pentru semestrul II anului 2021.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Solicitarea de a micșora cantitatea a produselor specificate în contract, a parvenit din partea autorității contractante, în legătura cu 
faptul unui consum slab de furaje și totodată ca urmare a alimentărilor de control efectuate în secțiile ”Rozătoare”, ”Păsăriexotice”, 
”Răpitoaremari”, au fost reduse spre alocare porțiile zilnice, ceea ce a rezultat diminuarea contractelor de achiziții la anumite poziții.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21040385 din 13.12.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

   ” Costodar Impex” SRL nr.21040385/2-1 13.12.2021      5 390,00  lei    6 344,20 lei

   ” Lovis Angro” SRL nr. 21040385/1-1 13.12.2021      10 942,56  lei    12 021,39 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 8 din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Școala Profesională nr.5 
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007600008295
Adresa Sec. Botanica, str. Burebista,66
Număr de telefon 022550076, 022523729, 022523467
Număr de fax 022550076
E-mail oficial sp5.chisinau@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Juc Mariana, Pascaru Tatiana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   
Obiectul achiziției Achiziționarea servicilor de furnizare a energiei elec-

trice
Cod CPV 65300000-6
Valoarea estimată a achiziției 490000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21035941

Link: ocds-b3wdp1-MD-1612517480188
Data publicării anunțului de participare 05.02.2021
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  Servicii      
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 de stat  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.02.2021

Denumirea operatorului economic SRL FURNIZARE ENERGIE

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612517480188
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 23
Data: 24.02.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 490 000,00
Inclusiv TVA: 504 000,30

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

-

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante Conform Hot. Nr.611 din 03 decembrie 2021 al ANRE privind 
asigurarea furnizării de ultima opțiune a energiei electrice 
consumatorilor deserviți de furnizorul SRL FURNIZARE ENER-
GIE și al scrisorii nr.938 din 03.12.2021 al FURNIZARE ENERGIE 
SRL informîndu-ne că începînd cu 04.12.2021la locurile de 
consum care ne aparțin , va fi asigurată furnizarea de ultima 
opțiune a energiei electrice de către furnizorii desemnați de 
ANRE astfel urmează procedura de rezilierea contractului cu 
SRL FURNIZARE ENERGIE

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract după modificare conform Acordului nr.1 din 
16.11.2021 Utilizat conform facturilor fiscale Micșorarea  contractului

Cantitatea Preţ unitar    
(cu TVA)            Suma (lei)cu TVA Cantitatea Preţ unitar    

(cu TVA)            
Suma (lei)

cu TVA Cantitatea Preţ unitar    
(cu TVA)            Suma (lei)cu TVA

                 

38888 1,80*                 
MDL 69998,40 34845 1,80*                 

MDL 62721,00 4043 1,80*                 
MDL 7277,40

                 

66666 1,50*                 
MDL 99999,00 50760 1,50*                 

MDL 76140,00 15906 1,50*                 
MDL 23859,00

                 

126668 1,50*                 
MDL 190002,00 97560 1,50*                 

MDL 146340,00 29108 1,50*                 
MDL 43662,00

    359999,40     285201,00     74798,40

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul micșorării este  Hot. Nr.611 din 03 decembrie 2021 al ANRE privind asigurarea furnizării de ultima opțiune a 
energiei electrice consumatorilor deserviți de furnizorul SRL FURNIZARE ENERGIE și al scrisorii nr.938 din 03.12.2021 
al FURNIZARE ENERGIE SRL informîndu-ne că începînd cu 04.12.2021la locurile de consum care ne aparțin , va fi asig-
urată furnizarea de ultima opțiune a energiei electrice de către furnizorii desemnați de ANRE astfel urmează procedu-
ra de rezilierea contractului cu SRL FURNIZARE ENERGIE 
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IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 9 din 15.11.2021 a fost încheiat acordul 
adiţional privind modificarea contractului de achiziiție a serviciilor de energie electrică

Denumire operator economic Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL FURNIZARE ENERGIE 2 27.12.2021 73585,50 74798,40

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 24.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria oraşului Floreşti
Localitate oraşul Floreşti
IDNO 1007601007192
Adresa Or.Floreşti str.Ştefan cel Mare şi Sfânt,32
Număr de telefon (250) 2-22-44
Număr de fax (250) 2-22-44
E-mail oficial primariafloreşti8@gmail.com
Adresa de internet www.primariafloresti.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

BARBĂLAT Oxana, mob.-060152010,

0-250-2-18-56, e-mail primariafloreşti8@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției Construcţia segmentului aducţiunii Gura Căinaru-

lui Floreşti amplasat în or. Floreşti str. Indepen-
denţei nr.23/16

 
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 917 708.33 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1621863025615
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21039958/

Data publicării anunțului de participare 24 mai 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de local, Fondul Ecologic Naţional, 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

10.06.2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621863025615
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Denumirea operatorului economic S.R.L“Vipart Plus”,
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2021-0000001241

Data: 09.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 676469,22

Inclusiv TVA: 811763,06
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic art.76 din LP131/2015
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)

Majorarea valorii contractului, Suma majorată 18315,11, 
Suma finală a contractului-830078,17

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

N r /
or

Operator economic Termenul de 
valabilitate 

Modificarea termenului 
de valabilitate  (prelungit)

Termenul de valabilitate  a 
contractului (final)

1. S.R.L“Vipart Plus” 31/12/2021 1 an 31/12/2022
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Finanţarea  Lucrărilor „Construcţia segmentului aducţiunii Gura Căinarului Floreşti amplasat în or. Floreşti str. 
Independenţei nr.23/16” a fost planificată din Fondul Ecologic Naţional,  pînă la moment nu s-a reușit finanţarea inte-
grala a contractului atribuit. Se prelungește termenul de valabilitate a contractului p/u 1 an pînă  la 31/12/2022 cu scopul 
de a primi finanţarea integrală.

  

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 24/12/2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Modificarea termenului de valabilitate  a contractului

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Precedent

Termenul modificărilor (după caz)

Final

S.R.L“Vipart Plus” 02 24.12.2021 31/12/2021 31/12/2022

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. 1 din 26.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Taraclia
Localitate Or. Taraclia
IDNO 1007601010312
Adresa Str. Ștefan cel Mare,59
Număr de telefon 029425983
Număr de fax 029423542
E-mail oficial economica.05@mail.ru 
Adresa de internet www.raiontaraclia.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Snejana Caireac (029425983, economica.05@mail.ru)

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri R  

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Капитальный ремонт кровли и здания пищеблока 

районной больницы Тараклия
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 654 600
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1634815456678
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21045732 

Data publicării anunțului de participare 21.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

---

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 R     Buget CNAM  

Buget CNAS      Surse externe  

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

05.11.2021

Denumirea operatorului economic SRL “MAXCOSM PRIM”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 50

Data: 12.11.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 545 500

Inclusiv TVA: 654 600
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 1 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  R
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezelierea contractului  
Altele:  [Indicați]

mailto:economica.05@mail.ru
http://www.raiontaraclia.md
mailto:economica.05@mail.ru
https://achizitii.md/ru/public/tender/21045732/lot/11530421/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21045732/lot/11530421/
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634815456678
https://achizitii.md/ru/public/tender/21045732
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Temeiul juridic Lege 131 articol 76 (7) a), c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 95 269
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

----

Alte informații relevante ---

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Капитальный ремонт кровли и здания пищеблока районной больницы Тараклия, ремонт отмостки, замена 
окон, ремонт стен и потолков варочного цеха, ремонт электропроводки сетей водопровода и канализации.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru

При проведении капитального ремонта пищеблока и в соответствии протокола заседания комиссии по 
чрезвычайным  ситуациям Района Тараклия, в частности демонтажа стен и перегородок помещений варочной 
и  перепланировки под моечную и варочную, возникли дополнительные работы по сантехнике, а в частности 
разбивка керамической плитки пола с выносом сетей канализации в подвал, установкой подвесного потолка 
«Armstrong», установка дополнительной двери с заделкой ½ оконного проема.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 26.11.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind Majorarea valorii contractului  

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL “MAXCOSMPRIM” 1 26.11.2021 79391 95269

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

https://achizitii.md/ru/public/tender/21045732/lot/11530421/
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 27.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA
Localitate mun. Comrat
IDNO 1016601000153
Adresa str. Pobeda, 50, et. 2
Număr de telefon 0(298)22693
Număr de fax 0(298)22693
E-mail oficial adr.utag@gmail.com
Adresa de internet adrgagauzia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) Sibov Andrei

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucția acoperișului, schimbarea tâmplăriei și termoi-

zolarea fațadei la clădirea IMSP Centrul de Sănătate Comrat
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 9 767 727
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1544431249369
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1544431249369?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 10.12.2018
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      Servicii       Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu   Da 

Sursa de finanțare Buget de stat      Buget CNAM  

Buget CNAS      Surse externe  

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru 25.02.2019

Denumirea operatorului economic «MONCOMTEX» S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 01/P/19
Data: 14.03.2019

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 6 837 649,42
Inclusiv TVA: 8 205 179,30 

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 16 luni

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 din 03.07.2015; 

Hotărîrea Guvernului Nr. 10 din 20.01.2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică  
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Da 

- Acord Adițional №1 din 01.07.2019 micșorarea valorii con-
tractului în sumă de 889 609,29 lei;

- Contract de antrepriza №03/P/19 din 06.09.2019 în sumă 
de 602  821,89 lei prin procedura de negociere fără pu-
blicarea prealabilă a unui anunţ de participare (lucrările 
suplimentare);

- Contract de antrepriza №01/P/20 din 11.02.2020 în sumă 
de 367  755,18 lei prin procedura de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunţ de participare (lucrările supli-
mentare);

-  Acord Adițional №2 din 15.12.2020 privind prelungirea ter-
minului Contractului de antrepriză nr.01/P/19 din 14.03.2019 
pînă la 31.12.2021;

 - Acord Adițional №3 din 09.03.2021 privind Majorarea va-
lorii contractului de antrepriză nr.01/P/19 în sumă de 5502,3 
lei. 

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 cadrul executării lucrărilor prevăzute în Contractul de antrepriză nr.01/P/19 din 14.03.2019, «Reconstrucția acope-
rișului, schimbarea tâmplăriei și termoizolarea fațadei la clădirea IMSP Centrul de Sănătate Comrat» a apărut necesi-
tatea de prelungire a terminului de valabilitatea contractului nr.01/P/19 din 14.03.2019.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Prelungirea terminului de valabilitatea contractului nr.01/P/19 din 14.03.2019 a fost cauzată de următori factori: 

-apariția lucrărilor neprevăzute în procesul de execuție a Contractului nr. 01/P/19 din 14.03.2019;

-necesitatea implementării recepției lucrărilor în perioada de valabilitate a Contractului nr. 01/P/19 din 14.03.2019 
«Reconstrucția acoperișului, schimbarea tâmplăriei și termoizolarea fațadei la clădirea IMSP Centrul de Sănătate 
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Comrat. 

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adiţional privind contractul nr.01/P/19 din 14.03.2019, a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea 
terminului valabilității contractului nr.01/P/19 din 14.03.2019 pînă la 31.12.2022.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

«MONCOMTEX» S.R.L. 5 27.12.2021 ------- -------

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. 10 din 22.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni
Localitate Mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon (0237) 2-71-25
Număr de fax (0237) 2-29-89
E-mail oficial primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet Straseni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cristian Șaptefrați

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de extindere a sistemului de iluminat stradal în 

mun. Strășeni, et. 3.
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 889 814,00 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: Ocds-b3wdp1-MD-1559831365542
Link:  https:// mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1559831365542

Data publicării anunțului de participare 06.06.2019
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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 17 din 02.07.2019

Denumirea operatorului economic SRL ”Instel Prim”

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1559831365542
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1559831365542
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 79 
Data:  04.07.2019

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 670 000,00 MDL
Inclusiv TVA: 5 604 000,00 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/livrare/prestare

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic art. 76, alin. (7) , pct. 2), lit. a;b;c din Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Total:  Nu s-a modificat;
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Prelungirea termenului de valabilitate al contractului – 
pînă la 31.07.2022

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): Careva modificări 
referitor la lucrările preconizate nu s-au făcut;

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru): 

Prelungirea termenului de valabilitate al contractului în legătură cu insuficiența bugetară în anul curent.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 8 din 22.12.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea teremnului de valabilitate:

Denumire 
operator eco-

nomic

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

Termenul 
de valabili-
tate al con-

tractului
SRL ”Instel 
Prim”

Autohton 91 22.12.2021 - - 31.07.2022

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.01 din 09 septembrie 2015

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Slobozia
Localitate s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă
IDNO 1007601006254
Adresa r-ul Ștefan Vodă s.Slobozia str. Ștefan cel Mare
Număr de telefon 024229264;068363214
Număr de fax
E-mail sloboziaprimar@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Malcic Zinaida

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitatie Publică
Nr. procedurii 800/15
Data deschiderii ofertelor 04.09.2015
Nr. BAP  65 
Data publicării în BAP 25.08.2015
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri  

Servicii 

Lucrări ■
Obiectul de achiziție Construcția apeductului pentru aprovizionarea cu apă a satu-

lui Slobozia raionul Ștefan Vodă
Cod CPV 45247130-0
Contractul se referă la un proiect și/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu ■

Da 
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Sursa de finanțare Buget de stat 

Buget CNAM 

Buget CNAS 

Surse externe 

Alte surse: F.E.N, bujetul local, contribuția populației
Data deciziei de atribuire a contractului 07.09.2015

Operatorului economic cîștigător SRL Aldos Grup or.Chișinău  bd.Dacia 40/2 

Date de contact ale  operatorului economic tel. 02286-51-50

Nr. contract de achiziție 01

Data contract de achiziție 09 septembrie 2015.

Valoarea contractului de achiziție 10387145,88
Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execuție 31.12.2021

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  ■

Rezelierea contractului  

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131din 03.07.2015
Valoarea modificărilor [indicați suma]
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Nu 

Da ■

[Majorarea valorii contractului;

Modificarea termenului de valabilitate;]  
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și can-
titatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:



125

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

1. _ Din motivul că recepția la terminarea lucrărilor sa efecvtuat cu întărziere la data de 24.12.2021, 
Fondul Ecologic Național a reținut garanția de bună execuție în sumă de 10% care se va achita în anul 2022.           

Reeșind din cele expuse , părțile de comun acord au hotărît de prelungit termenul de valabilitate a contrac-
tului nr.01 din 09 septembrie 2015 pînă la 31.12.2022.______________

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru Nr._______din _____________ a fost încheiat acordul  adiţional  Nr.05 din 24 decembrie privind:

__  prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr.01 din 09 septembrie 2015 pînă la 31.12.2022.
____________________________________________________________________

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.
gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01  din  28.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s.Popeasca raionul Stefan Voda
Localitate s.Popeasca raionul Stefan Voda
IDNO 1007601005257
Adresa Strada Ion Cazacu 1
Număr de telefon 024234336, 024234836
Număr de fax 024234336
E-mail oficial primariapopeasca@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pădureț Ion    069533666

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparația capitală a casei de cultură din satul Pope-

asca, raionul Ștefan Vodă
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2287237.0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21028165
Link:ocds-b3wdp1-MD-1599814872244

Data publicării anunțului de participare 11.09.2020
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

07.10.2020

http://www.mtender.gov.md


127

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

Denumirea operatorului economic II Paduret Alexandru
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru

Nr.44 din  20.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:1412135.27

Inclusiv TVA:1694562.33
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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 Legea131,art.72,aliniat(7) punct 2) lit.a)]
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)

_______________________________________________________________________________________Descrierea 
circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

  Din motivul ca Primaria s.Popeasca na primit finatare de  la AIPA Transa III la proiectul implimentat Repa-
rația capitală a casei de cultură din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă este necesar  de  a prelungi 
termenul de valabilitate a contractului pentru achitarea agentului economic in ultima transa a proiectu-
lui_____________________________________________________________________________Rezultatele exam-
inării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01_din  28.12.2021 a 
fost încheiat acordul adiţional privind _majorarea termenului de valabilitate a contractului pina  28.02.2022

Denumire 
operator eco-

nomic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

II Paduret Ale-
xandru

01 28.12.2021

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. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon 022-205-221
Număr de fax 022-205-221
E-mail oficial achiziții@usmf.md
Adresa de internet www.usmf.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciorba Mariana

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 la obiectul „Re-

parația capitală a Blocului Morfologic”
Cod CPV 71322000-1
Valoarea estimată a achiziției 730 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1620907452656
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21039580/

Data publicării anunțului de participare 13.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri      Servicii       Lucrări 
Contractul de achiziție 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: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 14.06.2021

Denumirea operatorului economic IMP ”Chișinăuproiect” ÎM
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 35

Data: 24.06.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620907452656
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Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 653 880,00
Inclusiv TVA: 784 656,00

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 4 luni de la semnarea contractului

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, alin. (7) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice
Creșterea prețului în urma modificării 901 064,00 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea aces-
tora]

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)

La data de 24.06.2021 a fost semnat contractul nr. 35 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației 
de proiect la obiectul „Reparația capitală a Blocului Morfologic”, cu valoarea totală a contractului de 784 656,00 lei 
cu TVA. Ca urmare a apariției unor circumstanțe, care nu au fost posibil de prevăzut din start, la etapa elaborării ca-
ietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor sus-numite, a parvenit necesitatea de a majora volumul serviciilor 
prestate, corespunzător valoarea contractului, a termenului de prestare a serviciilor și a termenului de valabilitate a 
contractului.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul elaborării schiței de proiect pentru obținerea certificatului de urbanism și în urma efectuării expertizei 
tehnice a clădirii s-a stabilit necesitatea executării unor lucrări de reconstrucție a unor părți a clădirii și anume: 
prelungirea scării principale până la etajul tehnic unde au fost amenajate spații de studii, modificarea formei 
acoperișului din acoperiș plat în acoperiș pantă, schimbarea formei intrării principale cu consolidarea elementelor 
portante.

De asemenea a apărut necesitatea reproiectării scărilor de acces din bloc, crearea intrărilor suplimentare și consoli-
darea planșeelor din subsol, etc.

Suplimentar la aceasta, în conformitate avizul de racordare a S.A ,,Termoelectrica” a fost impusă obligativitatea pro-
iectării instalării Punctul Termic Individual (PTI) în subsolul clădirii.

Deoarece conform NCM L.02.11 – 1:2013 cap. 3 punct. 3.5. ,,Prețurile de referință ale Indicatorului pentru lucrările de 
proiectare” nu includ proiectarea punctelor termice cheltuielile pentru serviciile de proiectare a punctului termic, ele 
de asemenea au fost incluse în devizul de cheltuieli suplimentare.
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În legătură cu majorarea volumului serviciilor de proiectare enumerate mai sus se necesită majorarea termenului 
de executare a serviciilor până la 28.02.2022, cu majorarea costului serviciilor de proiectare cu 116 408,00 lei, ceia ce 
constituie 14,83% din costul inițial al serviciilor de proiectare (devizul de cheltuieli se anexează) și a termenului de 
valabilitate a contractului pînă la 20.03.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.35 din 24.06.2021 a fost încheiat 
acordul adiţional privind majorarea valorii contractuale cu 116 408,00 lei cu TVA, prelungirea termenului 
de prestare a serviciilor până la 28.02.2022 și a termenului de valabilitate a contractului până la 20.03.2022.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor 
Fără TVA Inclusiv TVA

IMP ”Chișinăuproiect” ÎM 97 007,00 116 408,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _1_ din _21.12.2021_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2028,Republica Moldova, mun. Chișinău                
IDNO 1016601000212
Adresa mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon 0 22 222 364
Număr de fax 0 22 222 364
E-mail oficial office@capcs.md
Adresa de internet http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) 0 22 222 445

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Achiziționarea Echipamentelor de protecție - COMBI-

NEZOANE pentru combaterea COVID-19 necesare con-
form necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021 (Repe-
tat)

Cod CPV  33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției 26 988 634,30 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21041756
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1626078035244?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare  

12 iul 2021, 11:43
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

17.12.2021

Denumirea operatorului economic Dita Est Farm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21041756/013; 21041756/088 ;21041756/085; 

21041756/041; 21041756/076.
Data: 22.09.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:91 332, 75 lei MD;219 198, 60 lei MD; 99622, 95 
lei MD; 91 332, 75 lei MD;599 388, 717 lei MD.
Inclusiv TVA: 109  599, 25 lei MD; 263  038, 20 lei MD; 
119 547, 50lei MD; 109 599.25 lei MD;719 266, 21 lei MD.

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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 contrac-
tului  

Altele:  
Temeiul juridic pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 
21.01.2021.  HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Cen-
trul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

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 prezentul acord, se prelungește termenul de valabilitate contractele  nr. 21041756/013; 21041756/088; 
21041756/085; 21041756/041; 21041756/076 din 22.09.2021 încheiat între IMSP SR Drochia “N.Testemițianu”, SCMC „ 
V.Ignatenco”, SR Ocnița, CS Drochia, SCM Sfântul arhanghel Mihail și Operatorul economic  Dita Est Farm  SRL., până 
la data de 31.03.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Prin prezentul acord, se prelungește termenul de valabilitate contractele  nr. 21041756/013; 21041756/088; 
21041756/085; 21041756/041; 21041756/076 din 22.09.2021 încheiat între IMSP SR Drochia “N.Testemițianu”, SCMC „ 
V.Ignatenco”, SR Ocnița, CS Drochia, SCM Sfântul arhanghel Mihail și Operatorul economic  Dita Est Farm  SRL., până 
la data de 31.03.2022.
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Rezultatele examinării:

Până la modificare (contract)
Denumire 
operator 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Dita Est 
Farm  SRL

Combinizoane 
de protectie.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 17.12.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate pînă la data de 31.03.2021.

 (Acord Adițional) prelungire
Denumire 
operator 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(fără TVA

Suma fără 
TVA

Suma fără 
TVA

Dita Est 
Farm  SRL

Combinizoane 
de protectie.

După modificare (contract)
Denumi-
re opera-
tor eco-
nomic

bunuri U n i t a -
tea de 
măsura

cantita-
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

Dita Est 
Farm  SRL

Combinizoane de 
protectie.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; 
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _1_ din _21.12.2021_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2028,Republica Moldova, mun. Chișinău                
IDNO 1016601000212
Adresa mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon 0 22 222 364
Număr de fax 0 22 222 364
E-mail oficial office@capcs.md
Adresa de internet http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) 0 22 222 445

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzi-

onală și autoasigurarea ţării cu produse sanguine” re-
active și consumabile medicale conform necesităților 
pentru anul 2021

Cod CPV  33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției 49 473 074, 00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   21033728
Link:   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1610362676709?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare
 

11 ian 2021, 15:51
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

21.12.2021

Denumirea operatorului economic ZETICON SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21033728

Data: 25.03.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 280 534, 92 lei MD

Inclusiv TVA: 1 394 525, 64, 00 lei MD
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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 pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 
21.01.2021.  HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Cen-
trul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

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)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS, suma totală a contractului  nr.21033728.din 25.03.2021   1 394 525, 
64  lei MD cu TVA se majorează cu 15 850, 08 lei MD cu TVA și constituie 1 410 375, 72 lei MD cu TVA, (un milion patru 
sute zece mii trei sute șaptezeci și cinci lei 72 bani). Se majorează cu 10,71 %  la lotul: nr 20 Panel eritrocitar din 3 
celule – test. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Prin prezentul acord, se majorează contractul nr. .21033728 din 25. 03.2021  încheiat între IMSP Centrul National de 
Transfuzie a sângelui și Operatorul economic  SRL Zeticon., în baza scrisorii IMSP Centrul National de Transfuzie a 
sângelui din 08.12.2021 nr.01-18/601 prin care solicită majorarea contractului cu 10,71 %

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 
21.12.2021a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea Contractului, după cum urmează:
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Până la modificare (contract)

Denumire opera-
tor economic

bunuri Unitatea de 
măsura

cantitatea Până la 
modificare 
(contract)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

SRL Zeticon L o t . n r . 2 0 
Panel eri-
trocitar din 
3 celule – 
test

Buc. 24 4 892,00 5 283,36 117 408,00 126 800,64

Se majorează (Acord Adițional)
Denumire opera-
tor economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț uni-
tar (fără 
TVA)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

SRL Zeticon Lot.nr.20 Pa-
nel eritrocitar 
din 3 celule – 
test

Buc. 3 4 892,00 5 283,36 14 676,00 15 850,08

După modificare 

Denumire operator 
economic

bunuri Unitatea 
de măsu-
ra

cantitatea Preț unitar 
(fără TVA)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

SRL Zeticon Lot.nr.20 Pa-
nel eritrocitar 
din 3 celule – 
test

Buc. 27 4 892,00 5 283,36 132 084,00 142 650,72

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. 51/21 din 23 decembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gu-
dumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției servicii de supraveghere tehnică pentru Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea 
„Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Oc-
nița în cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii 
turistice prin construcția drumului de acces spre Mă-
năstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calara-
șovca

Cod CPV 71521000-6
Valoarea estimată a achiziției 196 064,96 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1600265159383
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1600265159383?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 16 septembrie 2020, 17:50
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

http://www.mtender.gov.md
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      Servicii       Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu     Da 

Sursa de finanțare Buget de stat      Buget CNAM  

Buget CNAS      Surse externe  

Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 134/20 din 28 octombrie 2020

Denumirea operatorului economic SRL Taumaturg
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 168

Data: 4.11.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 134999,00 MDL

(0,688% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA)
Inclusiv TVA: 161998,80 MDL

(0,688% din valoarea estimată a lucrărilor cu TVA)
Termen de valabilitate Până la finalizarea decontărilor reciproce și recepția fi-

nală a lucrărilor: 31 decembrie 2026
Termen de execuție Durata de execuție a serviciilor contractate este stabili-

tă perioada de executare a lucrărilor.

lucrările au fost executate în termenii următori:

– 11 (unsprezece) luni calendaristice de către SRL Ma-
gistrala-Nistru în baza contractului nr. 167 din 3 noiem-
brie 2020 (valoarea finală a lucrărilor 22 323 223,54 lei 
cu TVA)

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezilierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu este cazul
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Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Nu este cazul
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

În cadrul COP ocds-b3wdp1-MD-1600265159383 servicii de supraveghere tehnică pentru Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița în cadrul proiectului 
Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” 
din satul Calarașovca din 1 octombrie 2020 15:00 (data licitației electronice) s-a încheiat contractul nr. 168 din 4 noiembrie 
2020 în valoare de 161 998,80 lei cu TVA, ceea ce reprezintă 0,688% din valoarea estimată a lucrărilor cu TVA pentru lucrări 
de Reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul 
Ocnița în cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea 
„Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca (lucrările estimativ valorează 23 527 795,20 lei cu TVA).

După modificare:

Valoarea finală a lucrărilor care s-au executat la Reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere către Mănăstirea 
„Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița în cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii turistice 
prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca reprezintă un 
contract de antrepriză în valoare totală de 22 323 223,54 lei cu TVA (contractul nr. 167 din 3 noiembrie 2020 cu toate 
acordurile adiționale în vigoare). Totodată responsabilului tehnic TAUMATURG SRL a prestat serviciul de supraveghe-
re tehnică care reprezintă 0,688% din valoarea lucrărilor executate: 22 323 223,54 lei cu TVA, ceea ce reprezintă un 
serviciu de 153 583,79 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Fiindcă contractul de supraveghere tehnică a fost încheiat la momentul când nu era încheiat și contractul de antre-
priză, iar valoarea lucrărilor utilizată pentru evaluarea ofertelor a fost cea estimativă de 23 527 795,20 lei cu TVA însă 
valoarea finală a contractelor de lucrări fiind de 22 323 223,54 lei cu TVA a apărut necesitatea de a micșora contractul 
cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare (nr. 177/21 din 22.12.2021) a contractului de achiziție nr. 168 din 
04.11.2020 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
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Se micșorează cu 8 415,01 (opt mii, patru sute cincisprezece lei, unu bani) lei cu TVA suma Contractului și se aplică 
modificări în punctul 3.2. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.2 Suma totală a prezentului contract, 
se stabilește în lei moldovenești și constituie 153 583,79 lei (o sută cincizeci și trei mii, cinci sute optzeci și trei lei, 
șaptezeci și nouă bani) cu TVA, după cum urmează:

0,688% din valoarea lucrărilor de Reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Mai-
cii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița în cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția 
drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

TAUMATURG 
SRL

Nr. 1 23 decem-
brie 2021

Minus

7012,51 MDL

Valoarea con-
tractului se dimi-

nuează de la

134999,00 MDL 
la

127986,49 MDL

Minus 8415,01 MDL

Valoarea contractului se 
diminuează de la

161998,80 MDL la

153583,79 MDL

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _1_ din _27.12.2021_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2028,Republica Moldova, mun. Chișinău                
IDNO 1016601000212
Adresa mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon 0 22 222 364
Număr de fax 0 22 222 364
E-mail oficial office@capcs.md
Adresa de internet http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) 0 22 222 445

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   
Licitație deschisă   Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Achiziționarea Echipamentelor de protecție - COMBI-
NEZOANE pentru combaterea COVID-19 necesare con-
form necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021 (Repe-
tat)

Cod CPV 33100000-1 - Echipamente medicale
Valoarea estimată a achiziției 26 988 634,30 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21041756
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1626078035244?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare  
12 iul 2021, 11:43

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


142

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

27.12.2021

Denumirea operatorului economic Dita Est Farm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21041756/056

Data: 22.09.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:27 399, 825 lei MD

Inclusiv TVA: 32 879, 78 lei MD;
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.12.2021

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:  

Temeiul juridic pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile 
publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activi-
tatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021.  HOTĂRÎRE 
Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice cen-
tralizate în sănătate.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prin prezentul acord, se prelungește termenul de valabilitate contractele  nr. 21041756/056 din 22.09.2021 încheiat 
între IMSP CS Singerei și Operatorul economic  Dita Est Farm  SRL., până la data de 31.03.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Prin prezentul acord, se prelungește termenul de valabilitate contractele  nr. 21041756/056 din 22.09.2021 încheiat 
între IMSP CS Singerei și Operatorul economic  Dita Est Farm  SRL., până la data de 31.03.2022.

Rezultatele examinării:

Până la modificare (contract)
Denumire 
operator 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu 
TVA

Dita Est 
Farm  SRL

Combinizoane 
de protectie.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 27.12.2021 a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate pînă la data de 31.03.2021.



143

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 14 IANUARIE 2022, MARȚI

 (Acord Adițional) prelungire
Denumire 
operator 
economic

bunuri Unitatea 
de mă-
sura

c a n t i t a -
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(fără TVA

Suma fără 
TVA

Suma fără 
TVA

Dita Est 
Farm  SRL

Combinizoane 
de protectie.

După modificare (contract)
Denumi-
re opera-
tor eco-
nomic

bunuri U n i t a -
tea de 
măsura

cantita-
tea

Preț unitar 
(fără TVA)

Preț unitar 
(cu TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

Dita Est 
Farm  SRL

Combinizoane de 
protectie.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; 
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01  din  22.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Sofia,r-nul Drochia
Localitate s.Sofia,r-nul Drochia
IDNO 1007601007251
Adresa MD-5235,s.Sofia,r-nul Drochia
Număr de telefon 0252 30236,067720348
Număr de fax 0252 30238
E-mail oficial primariasofia@gmail.com
Adresa de internet sofia.localitati.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Magaleas Veaceslav,069426366,0252 30236, prima-
riasofia@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   

Licitație deschisă √■  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Construcția rețelelor de alimentare cu apă a zonei II în 

s.Sofia,Drochia
Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimată a achiziției 6090058.33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1558636313310

Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21008384/
Data publicării anunțului de participare 23.05.2019
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 se aplică.

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: Bugetul local

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558636313310
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.07.2019

Denumirea operatorului economic S.R.L.”DROSTAL”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:70 

Data:22.08.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:4499583.47

Inclusiv TVA:5399500.09
Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execuție 31.12.2020

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 131privind Achizițiile Publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)  Fără modificări.
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

 Modificat termenul de valabilitate,acordul adițional nr.01 din 
28.12.2020 pînă la 31.12.2021.

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)

 Volumul și calitatea lucrărilor a contractului nr.70 din 22.08.2019 în sumă de 5399500.09 (inclusiv TVA),fără 
TVA 4499583.47, obiectu achiziției lucrări  ”Construcția rețelelor de alimentare cu apă a zonei II în s.Sofia,r-nul 
Drochia” rămîne fără modificări. Se modifică termenul de valabilitate a contractului  pînă la 31.12.2022

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

    Motivul modificării termenului de valabilitate a contractului nr.70 din 22.08.2019 în sumă de 5399500.09 
(inclusiv TVA),fără TVA 4499583.47, obiectu achiziției lucrări  ”Construcția rețelelor de alimentare cu apă a zo-
nei II în s.Sofia,r-nul Drochia” este modificarea planului de finanțare preconizat pentru executarea lucrărilor  
din anul 2021 în anul 2022.

III. Rezultatele examinării:

. În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 22.12.2021 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului nr.70 din 
22.08.2019 în sumă de 5399500.09 (inclusiv TVA),fără TVA 4499583.47, obiectu achiziției lucrări  ”Construcția 
rețelelor de alimentare cu apă a zonei II în s.Sofia,r-nul Drochia” pe un termen pînă la 31 decembrie 2022.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.R.L.”DROSTAL” 02 22.12.2021 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/acordului-cadru

Nr.  22/01  din 25.11.2021.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun.Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon 0(237) 23630
Număr de fax 0(237) 23630
E-mail oficial consiliulraional@crstraseni.md  

 achizitii.straseni@mail.ru         
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Irina Calmîș, tel: 023727904,  achizitii.straseni@
mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri    

Licitație deschisă    Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse petroliere pentru necesitățile  serviciului trans-

port și gospodăria drumurilor din cadrul Aparatului 
președintelui raionului Strășeni.

Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziției 500 000 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1608804412484
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1608804412484?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 08.10.2020
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)

Nu este cazul

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

Nr.22 din 06 .01.2021

http://www.crstraseni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1608804412484
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Denumirea operatorului economic ÎCS „ Lukoil Moldova” S.R.L,

IDNO: 1002600005897

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 22
Data: “14” ianuarie 2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 500 000 ,00 MD
Inclusiv TVA: 512 791,00 MD

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 360 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  

Majorarea valorii contractului  

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  

Rezelierea contractului  

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu sunt

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)

Valoarea bunurilor ce reprezintă obiectul achiziției „Produse petroliere pentru necesitățile serviciului trans-
port și gospodăria drumurilor din cadrul Aparatului președintelui raionului Strășeni”, contractul de achiziție 
nr. 22 din 14.01.2021, suma totală constituie: 512 791,00 lei (Cinci sute douăsprezece mii șapte sute nouă-
zeci și unu, 00 lei MD), inclusiv TVA.
 În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică nr. 22 din 14.01.2021, din motivul 
micșorării necesității de procurare a carburanților pentru transportul școlar până la finele anului 2021, grupul de lucru 
a decis:   

Modificarea prin Acord Adițional a valorii contractului de achiziție nr. 22 din 14 ianuarie 2021  încheiat cu 
ÎCS „ Lukoil Moldova” S.R.L,  pentru  achiziționarea: „Produse petroliere pentru necesitățile serviciului trans-
port și gospodăria drumurilor din cadrul Aparatului președintelui raionului Strășeni” prin: 

1.  Micșorarea valorii contractului cu 100000,00 lei (Una sută mii lei) inclusiv TVA.                                      

Valoarea bunurilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract nr. 22 din 14.01.2021,     după modificare  va 
constitui – 412791,00 lei (Patru sute douăsprezece mii șapte sute nouăzeci și unu, 00 lei MD) inclusiv TVA.
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În rezultatul examinării contractului de achiziție publică nr. 22 din 14.01.2021, obiectul achiziției „Produse 
petroliere pentru necesitățile serviciului transport și gospodăria drumurilor din cadrul Aparatului preșe-
dintelui raionului Strășeni” suma totală constituie: 512 791,00 lei (Cinci sute douăsprezece mii șapte sute 
nouăzeci și unu, 00 lei MD), inclusiv TVA, s-a constatat:   Micșorarea necesității de procurare a carburanților, 
pentru transportul școlar pe parcursul anului 2021, din motivul micșorării transportării tur-retur al elevilor, 
între localitatea de domiciliu a acestora și o instituţie de învăţământ dintr-o altă localitate sau către mai 
multe instituţii de învăţământ din diferite localităţi  în care ei își fac studiile, deoarece procesul de învăță-
mânt a fost efectuat la distanță.

În acest context a apărut economie în mărime de 100000,00 lei, (Una sută mii lei) motiv care aduce la:                                                                                                                                       
Modificarea prin Acord Adițional a valorii contractului de antrepriză nr. 22 din 14 ianuarie 2021  încheiat 
cu ÎCS „ Lukoil Moldova” S.R.L,  pentru  achiziționarea: „Produse petroliere pentru necesitățile  serviciului 
transport și gospodăria drumurilor din cadrul Aparatului președintelui raionului Strășeni” prin:
Micşorarea valorii contractului cu 100000,00 lei (Una sută mii lei)  inclusiv TVA., 

Valoarea bunurilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract nr. 22 din 14.01.2021, după  modificare  va constitui – 
412791,00 lei (Patru sute douăsprezece mii șapte sute nouăzeci și unu, 00 lei MD) inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:                                                                                                                       În rezultatul examinării 
necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul            s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind:                                                                       Micşorarea valorii contractului nr. 22 din 14.01.2021 cu 100000,00 
lei (Una sută mii lei), inclusiv TVA.

 Valoarea bunurilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract va constitui – 412791,00 lei (Patru sute 
douăsprezece mii șapte sute nouăzeci și unu, 00 lei MD) inclusiv TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (de 
micșorare)

Inclusiv TVA
ÎCS „ Lukoil Moldova” SRL

 IDNO: 1002600005897 22/01 22.11.2021 83333,00 100000,00 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13/2021 din 08.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Nisporeni
Localitate or.Nisporeni
IDNO 1007601006737
Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon (0264) 2-32-42
Număr de fax (0264) 2-36-04
E-mail oficial primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ecaterina Ciochină, 067710858, ecaterina.valicov@
mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție   Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 988 609,28 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

21041704
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1625816357621?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 9 iul 2021, 11:56
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:

1. 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 de stat    

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

30.07.2021

Denumirea operatorului economic SRL Orstacom

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 100
Data: 05.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 104415,00 lei
Inclusiv TVA: 104415,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L.Credoprim
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 99

Data: 05.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 16666,67 lei
Inclusiv TVA: 18000,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL Trivana
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 101

Data: 05.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 516027,08 lei

Inclusiv TVA: 618883,6 lei

Termen de valabilitate 31.12.2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea sumei contractului

Temeiul juridic Legea 131, art. 76, al.7, pct.2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

• SRL Orstacom – suma inițială a contractului : 104415,00  lei
      Se modifică: se micșorează cu 36000,0 lei, 

      Suma contractului după micșorare: 68415,0 lei

• SRL Trivana – suma inițială a contractului: 618883,6 lei

Se modifică: se micșorează cu 200000,0 lei,

      Suma contractului după micșorare: 418883,6 lei.

• S.R.L.Credoprim – suma inițială a contractului: 18000,00 lei

Se modifică: se micșorează cu 10400,0 lei,

      Suma contractului după micșorare: 7600,0 lei.
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II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

   Din motivul că a rămas un stoc de produse alimentare contractat, care până la expirarea termenului de 
valabilitate a contractului nu vor fi solicitate și respectiv nu pot fi livrate .

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 13/2021, din 08.12.2021 
a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Inclusiv TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

SRL Orstacom 100/1 07.12.2021 -36000,00 lei
SRL Trivana 101/1 07.12.2021 -200000,0 lei
S.R.L.Credoprim 99/1 07.12.2021 -10400,0 lei
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 30.12.2021

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-323, 022-436-388, 022-436-347
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md

Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-323, 022-436-388, 022-436-347

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

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

https://achizitii.md

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în par-

te)

1 66500000-5 Achiziționarea serviciilor 
de asigurare

Lot 
1 66510000-8

Servicii de asigurare a mijloa-
celor fixe pentru anul 2022 la 
Contractul de ipotecă 2/1 din 

20.01.2016.

81
unități

Servicii de asigurare a mijloacelor fixe 
pentru anul 2022 la Contractul de 
ipotecă 2/1 din 20.01.2016 conform 
listei de mijloace fixe (Anexa nr.1)

74 000,00

Lot 
2 66510000-8

Servicii de asigurare a mijlo-
acelor fixe pentru anul 2022 
la Contractul de gaj 2/2 din 

06.06.2016.

14
unități

Servicii de asigurare a mijloacelor fixe 
pentru anul 2022 la Contractul de gaj 
2/2 din 20.06.2016 conform listei de 
mijloace fixe (Anexa nr.2)

347 000,00

Lot
3 66510000-8

Servicii de asigurare a mijlo-
acelor fixe pentru anul 2022 

la Contractul de gaj 3 din 
05.07.2021.

5
unități

Servicii de asigurare a mijloacelor 
fixe pentru anul 2022 la contractul de 
gaj 3 din 05.07.2021conform listei de 
mijloace fixe
(Anexa nr.3)

113 472,00

Lot 
4 66516100-1

Servicii de asigurare obligato-
rie de răspundere civilă auto 

internă (RCA)

 165
unități

Servicii de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto internă (RCA) 
conform listei de autovehicole (Anexa 
nr.4)

302 000,00

https://achizitii.md
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Lot 
5 66510000-8

Servicii de asigurare de răs-
pundere pentru prejudiciile 
cauzate vieții, sănătății sau 
bunurilor altor persoane, pre-
cum și mediului înconjurător, 
în caz de avariere la obiectele 
industriale periculoase la 
”Termoelectrica” SA pentru 
anul 2022

171
unități

Servicii de asigurare de răspundere 
pentru prejudiciile cauzate vieții, 
sănătății sau bunurilor altor persoa-
ne, precum și mediului înconjurător, 
în caz de avariere la obiectele indu-
striale periculoase la ”Termoelectrica” 
SA pentru anul 2022 conform listei 
obiectelor industriale periculoase 
(Anexa nr.5)

155 000,00

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de an-
gajare protejată

Nu ■

Da 

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

Nu ■

Da 
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în 

prestarea serviciilor de asigurare, reputaţie 
bună, să dispună de competenţe profesio-
nale şi alte resurse, precum şi competenţe 
manageriale, experienţă specifică, personal 
calificat necesar pentru realizarea contractu-
lui şi alte capacităţi necesare pentru a execu-
ta contractul de achiziţie publică la calitatea 
solicitată, pe toată perioada de valabilitate.

Alte informații:

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

31.12.2021

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Ofi-
cial al Uniunii Europene)

Nu ■

Da 

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md;

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

Președintele grupului de lucru ___________________________  Bzovîi Igor             

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea RFQ_103  Achizitionarea cabluri si conductoare AVVG, KVVG  prin procedura 
de achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o
Cod

 CPV

Denumirea bu-
nurilor / servici-
ilor / lucrărilor 

solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea / 
metri

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/ sistemul de gesti-

une electronica

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

Lot 1 31320000-5
759412 

 CABLU AVVG 3X6
m 40.000

IEC 60227 / GOST 16442 
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

288.000,00

Lot 2 31320000-5
540625 

CABLU AVVGT 
4X16

m
20.000

IEC 60227 / GOST 16442 
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

389.000,00

Lot 3 31320000-5
540786  

CONDUCTOR 
APV-35

m 6.000

IEC 60227 / EN 50525 
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

52.000,00

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Lot 4 31320000-5
540790  

CONDUCTOR 
APV-70

m 6.000

IEC 60227 / EN 50525 
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

68.000,00

Lot 5 31320000-5

546689 

 CABLU S/FTP 
CAT6 (250) 

4X2X24 AWG

m 3.000
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.
com

27.000,00

Lot 6 31320000-5
549094 

 CABLU KVVG 
4X1,5

m 20.000

EN 50525-1 / HD 21.4 S2 / 
GOST 1508 https://pre-
mierenergy-md.app.

jaggaer.com

256.000,00

Lot 7 31320000-5
540637 

 CABLU KVVG 
7X1,5

m 3.000

EN 50525-1 / HD 21.4 S2

GOST 1508 https://pre-
mierenergy-md.app.

jaggaer.com

47.000,00

Lot 8 31320000-5
542105

 CABLU KVVG 
10X1,5

m 4.000

EN 50525-1 / HD 21.4 S2 / 
GOST 1508 https://pre-
mierenergy-md.app.

jaggaer.com

89.000,00

Lot 9 31320000-5
549413

 CABLU KVVG 
14X1,5

m 2.000

EN 50525-1 / HD 21.4 S2 / 
GOST 1508 https://pre-
mierenergy-md.app.

jaggaer.com

62.000,00

Lot 10 31320000-5
773643

CABLU KVVG 
4X2,5

m 3.000

EN 50525-1 / HD 21.4 S2 / 
GOST 1508 https://pre-
mierenergy-md.app.

jaggaer.com

61.000,00

Lot 11 31320000-5
543807 

CONDUCTOR PV-3 
1X2,5

m 2.000

IEC 60227 / EN 50525 
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

6.000,00

Valoarea estimativă totală 1.345.000,00

 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta  
(se va selecta): pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica    

                                                                                                        

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

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

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  04.02.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
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25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.12.2021

29. 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 accepta

 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea RFQ_104 CABLURI ȘI CONDUCTOARE DE MEDIE ȘI JOASĂ TENSIUNE prin pro-
cedura de achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o Cod
 CPV

Denumirea bunurilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată. 
Standarde de refe-
rință/ sistemul de 
gestiune electro-

nica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1 31320000-5 540794 - CONDUCTOR 
AS-35/6,2 m 85.000

GOST 839-80
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

597.000,00

Lotul 2 31320000-5
540795 - CONDUCTOR 

AS-50/8 m 20.000

GOST 839-80
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

184.000,00

Lotul 3 31320000-5
540796 - CONDUCTOR 

AS-70/11 m 100.000

GOST 839-80
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

1.273.000,00

Lotul 4 31320000-5
545885 - CABLU ARMAT 

0.6/1KV 4X95 m 8.000

IEC-60502-1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

782.000,00
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Lotul 5 31320000-5
549615 - CABLU ARMAT 

0.6/1KV 4X150 m 5.000

IEC-60502-1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

782.000,00

Lotul 6 31320000-5

630663 - CABLU RZ 0.6/1 
KV  3X50 AL/54.6 ALM 

UNES m 110.000

UNE 21030-1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

5.094.000,00

Lotul 7 31320000-5

631130 - CABLU RHZ1-
2OL 12/20 KV 1X240 

KAL+H50 m 120.000

IEC 60502-2:2005
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

21.520.000,00

Lotul 8 31320000-5
742683 - CAB-
LU RZ0.6/1KV 

3X70AL/54.6ALM
m 60.000

UNE 21030-1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

3.644.000,00

Lotul 9 31320000-5
772703 - CABLU XZ1 (S) 

0.6/1KV 1X240 AL m 3.000

UNE-HD 603-5X
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

176.000,00

Lotul 
10 31320000-5

630661 - CABLU RZ 0.6/1 
KV  2X25 AL UNESA m 15.000

UNE 21030-1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

200.000,00

Lotul 
11 31320000-5

630662 - CABLU RZ 0.6/1 
KV  3X25 AL/54.6 ALM 

UNES m 3.000

UNE 21030-1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

97.000,00

Lotul 
12 31320000-5

733028 - CABLU 
RHZ1-2OL(S) 12/20KV 

1X240KAL+H50 m 14.000

IEC 60502-2, HD 620-
10E:2010

https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

2.757.000,00

Lotul 
13 31320000-5

744929 - CABLU AVKPR 
16X16 m 250.000

IEC 1089
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

3.017.000,00

Lotul 
14 31320000-5

768908 - CABLU ARMAT 
0.6/1kV 4X240 AL m 2.000

IEC-60502-1
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

566.000,00

Lotul 
15 31320000-5

540797 - CONDUCTOR 
AS-95/16 m 3.000

GOST 839-80
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

55.000,00

Lotul 
16 31320000-5

542251 -CONDUCTOR 
AS-150/24 m 13.000

GOST 839-80
https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.

com

368.000,00

Va-
loarea 

esti-
mativă 
totală 

41.110.852,00
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica                                                                                                            

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

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

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic 

Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per 
lot din punct de vedere tehnico-economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-
mic

100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 14:00

- pe: [data]  07.02.2022 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile
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21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplica 

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplica 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.12.2021 

29. 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 accepta

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica 

32. Alte informații relevante: nu aplica 
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